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ABSTRACT
L’AMB té una situació propícia, amb condicions climàtiques moderades que no
requereixen molt esforç energètic. Com en tots els entorns metropolitans, però, a
l’AMB també s’externalitzen els costos ambientals i energètics de moltes activitats,
amb emissions contaminants a l’aire, l’aigua i al sòl, etc. Aquests costos ambientals que no paguen ni els que els generen ni els que consumeixen els productes generats tenen una afectació directa i massa significativa en l’entorn natural i la seva
biodiversitat, i en la pròpia qualitat de vida metropolitana.
Com argumenten els autors, és necessari un canvi de paradigma social: passar dels
drets fonamentals de l’individu al benestar global, des d’una perspectiva sistèmica i de
responsabilitat per l’entorn. Amb una governança que doni espai i fomenti aquesta
“autoresponsabilitat”; que faciliti que es doni ple compliment als plans i normatives ja
elaborats; que promogui la progressiva transformació cap a un sistema urbà més
sostenible, amb nova tecnologia smart city; i que, a més de treballar per a la reducció
de les “emissions difoses” que provoca la mobilitat motoritzada, faci avançar la societat
vers un model d’organització social en què es distribueixi la intensitat de la mobilitat
generada de forma més homogènia al llarg del dia, afectant les formes d’organització
del treball i l’activitat econòmica.
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA:
Latitud 41° 23′ 19.31″ N - Longitud 2° 3′ 36.11″ E
Aquest seria l’epicentre de l’AMB situat a 41° 23′ 19.31″ N i 2° 3′ 36.11″ E. Les coordenades de
l’AMB són molt més rellevants del que ens podem pensar; de fet, defineixen bona part de la
nostra relació amb l’entorn, ja que descriuen la nostra geolocalització, i aquesta ens situa en
una geografia, en un clima i en un pas del temps, en la nostra història. Aquests aspectes que
hom porta associats com a implícits sovint els oblidem i no els considerem. En bona part
gràcies a la tecnologia. Des de fa mil·lennis, l’home mitjançant el progrés ha estat capaç
d’aïllar-se d’adversitats produïdes pel clima, per la geografia, i ja fa molts segles que s’ha anat
fent cada cop menys dependent dels recursos locals substituint la major part d’aquestes
necessitats per un augment en el consum d’energia. La revolució ha estat en l’ús de l’energia.
Les nostres societats ja no tenen una forta dependència d’haver de disposar d’aigua i sòl
productiu agrícola a la vora. De fet, fins i tot mitjançant l’ús de l’energia i de la tecnologia som
capaços de planificar i construir ciutats al mig del desert, on abans la vida nòmada era la que
millor s’adaptava a les condicions de l’entorn.
Hem estat capaços de minimitzar els efectes produïts per la nostra latitud i longitud, fins i tot
hem estat capaços de reduir en algunes situacions els danys que poden produir fenòmens
naturals extrems, com terratrèmols, huracans o tempestes fortes. Globalment, hem estat
capaços de dependre molt menys del nostre entorn en contraprestació del bé comú; és a dir, a
costa d’externalitzar els costos ambientals i energètics, les emissions de CO2, emissions
contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl, i l’afectació directa en l’entorn natural i la biodiversitat.
Ho hem fet, a més, de manera desequilibrada i hem creat les grans diferències entre països
desenvolupats i països en vies de desenvolupament o, dient-ho d’una manera menys fina, hem
augmentat les diferències entre pobres i rics. Bona part d’aquest progrés no hauria estat
possible si no ens estiguéssim endeutant a escala global, i com que el dèficit ambiental ara per
ara no computa i el planeta no ens el reclama, doncs, seguim tirant de veta.
L’àrea metropolitana se situa, com tots sabem, en l’àmbit de la conca mediterrània, i això fa
que disposem d’un clima temperat amb estius càlids i secs, hiverns suaus i precipitacions
acumulades a les èpoques equinoccials de primavera i tardor. Estem en el que s’anomena
també una de les zones de hotspots de biodiversitat en l’àmbit planetari, tot i que no ens ho
pugui semblar a primer cop d’ull. L’AMB està situada a la costa del Mediterrani amb la
influència de la proximitat de la serralada litoral i drenada per les conques del riu Llobregat i
del riu Besòs. Aquesta situació, tant climàtica com geogràfica, ens és propícia, ja que no tenim
unes condicions extremes que requereixin un gran esforç energètic per poder viure en el
nostre entorn. Un altre fet que cal destacar és que la independització de l’entorn ha provocat
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un cert allunyament de la natura: a l’home en les societats més avançades no li és
imprescindible tenir un elevat coneixement del medi que l’envolta per sobreviure; això, per
conseqüent, sovint genera un menor coneixement del medi ambient, que en definitiva és el
mitjà en què vivim. Els nostres vincles amb la terra que cohabitem amb altres espècies s’han
anat afeblint, i un estima menys allò que no coneix. Moltes cultures ancestrals o tribus tenen
en comú una profunda consciència de la importància de respectar el seu entorn, que els
recursos són finits i que si no cuiden l’entorn on viuen no perduraran. Sorprèn veure com
milers d’anys de procurar viure en harmonia amb l’entorn immediat s’han esvaït.
Aquest allunyament sovint és més palès en les grans àrees metropolitanes; és difícil tenir
consciència que els recursos són finits quan els entorns metropolitans estan ben connectats i
hi acaba arribant de tot. Un dels recursos, però, més limitats en l’entorn metropolità és el sòl.
Els assentaments de l’AMB han tendit a ocupar les planes de manera predominant, tot i que
trobem determinats municipis al llarg de la serralada litoral. El pla de Barcelona, el delta i la
vall baixa del riu Llobregat, així com el delta del Besòs són els llocs on es concentra la major
part de població de l’AMB i, per tant, també són els indrets que s’han urbanitzat més en les
darreres dècades. El 48% del sòl de l’AMB és sòl urbà, mentre que la resta són espais oberts,
principalment ocupats per boscos, matollars i zones agrícoles. Bona part de la transformació
del territori metropolità s’ha produït per la transformació de sòl agrícola a sòl urbà. Des de
l’any 1956 fins a l’any 2009 s’han perdut més de 19.000 ha de sòl agrícola.

Mapa 1. Evolució del sòl urbà en el territori metropolità

URBÀ
1956(15%)
2009(48%)

Font: Barcelona Regional

4

Els anys cinquanta, Collserola, les muntanyes de l’Ordal, el Garraf o la serralada de Marina
eren terrenys muntanyosos que en bona part estaven coberts per feixes en què
majoritàriament hi havia conreus de secà com la vinya, ametllers i oliveres, entre d’altres. La
majoria dels boscos s’havien utilitzat per fer carbó i el teló de fons metropolità era ben
diferent al que tenim avui. Els sòls agrícoles són sens dubte els que han patit una regressió més
gran. En aquestes darreres dècades hem passat de 24.500 ha (1956) a unes 5.300 ha en
l’actualitat (2009), i el Parc Agrari és la peça més gran de sòl conreable que tenim a l’entorn
metropolità. La pèrdua de gairebé ¾ parts del sòl agrícola també va en detriment de tenir una
producció local d’aliments de quilòmetre zero, amb la conseqüent pèrdua d’abastament
alimentari de proximitat, cosa que propicia que l’AMB sigui tremendament dependent de les
importacions d’aliments. Segurament aquest fet ens resta capacitat de resiliència davant de
possibles crisis alimentàries o d’un encariment del preu del petroli.

Mapa 2. Sòl agrícola en el territori metropolità 2009

5.724 ha
2.262 ha = sectors productius
1.308 ha = Parc Agrari del Baix Llobregat

Font: Barcelona Regional

El sòl agrícola ha estat el que s’ha transformat amb més facilitat, predominantment aquell que
ocupava les planes fluvials o zones més fàcilment accessibles. La pèrdua de sòl agrícola, però,
no és únicament deguda al fet urbanitzador, també s’ha produït un fort abandonament
d’aquest sector, fet que ha produït fenòmens com l’aforestació. Aquest abandonament
principalment s’ha donat en parcel·les agrícoles de més pendent o a les vores dels espais
protegits del territori metropolità.
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Mapa 3. Collserola

8.295 ha
35% propietat pública
10 miradors
48 àrees d’estada
81,3% pendent › 10%
50,5% pendent › 20%

Font: Barcelona Regional

En la darrera dècada el fenomen transformador ja no és tan extensiu i dispers; de fet, les grans
transformacions que s’han produït des de l’any 2000 les trobem a la desembocadura del riu
Llobregat amb el gran impuls a moltes de les infraestructures que estaven previstes en el Pla
delta de 1995. Aquests darrers anys s’ha desviat el riu Llobregat 2,5 km cap al sud; s’ha ampliat
l’aeroport de Barcelona amb la tercera pista i la construcció de la nova terminal T-1; s’ha
produït l’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona; el port ha incrementat
considerablement la seva superfície multiplicant per 2,3 el recinte portuari (l’àrea terrestre
s’ha incrementat de 558 ha a 1.265 ha i la marítima, de 374 a 784 ha), i s’han construït grans
infraestructures del cicle de l’aigua com la depuradora del Baix Llobregat i la ITAM del Prat del
Llobregat, amb els complexos sistemes de xarxes que hi estan associats. Segurament aquest ha
estat un dels processos transformadors més importants que s’han produït darrerament a
l’AMB. Un altre fet remarcable és que, si un analitza el canvi en les cobertes del sòl del 2000 al
2009, moltes de les transformacions s’han produït en teixits urbans; això és degut al fet que
alguns d’aquests teixits s’han consolidat i s’han densificat. Un dels altres sectors que ha patit
una enorme transformació és el sector del Besòs; els canvis que s’han produït en l’àmbit del
Fòrum, la recuperació medi ambiental del riu Besòs, la transformació de barris com la Mina i la
Catalana i les obres dels entorns de la Sagrera en són també un exemple.
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Figura 1: Canvis de les cobertes del sòl en el període 1956-2000
Increments i decrements de la superfície de les cobertes del sòl entre els anys 1956 i
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Figura 2: Canvis de les cobertes del sòl en el període 2000-2009
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Els canvis en les cobertes del sòl en els darrers anys es concentren, tal com s’ha mencionat, en
cobertes de caràcter urbà: moltes urbanitzacions passen de zones d’urbanització dispersa a ser
considerades zones d’urbanització compacta, i moltes de les transformacions el que han fet és
augmentar la continuïtat dels teixits urbans i en alguns casos ha augmentat la complexitat
urbana, com podria ser el cas del 22@. Aquest fet ha produït un menor ritme de pèrdua de sòl
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agrícola o forestal, fenòmens més propis de la segona meitat del segle passat, i en canvi ara
ens trobem en un procés en què predomina la consolidació urbana i que s’ha vist aturat de
manera sobtada per la situació de crisi econòmica dels darrers anys.
Com a conseqüència d’aquest fet transformador dels darrers seixanta anys s’han generat un
seguit de pertorbacions que afecten principalment els espais oberts de l’AMB. S’ha produït
pèrdua d’hàbitats, pèrdua de sòl agrícola, una fragmentació més gran dels hàbitats, un
augment de les friccions de vores també pel fet d’augmentar el perímetre –l’espai frontera–
entre espais oberts i sòl urbà (teixits urbans o infraestructures), s’ha incrementat l’efecte
barrera de les infraestructures i ha disminuït la connectivitat ecològica. En definitiva, han
minvat les condicions per tal que en els espais oberts metropolitans es puguin produir
processos ecològics que garanteixin la diversitat biològica i que puguin mantenir la qualitat
ecològica de l’entorn.
Un clar exemple d’aquesta davallada dels processos és l’aïllament ecològic al qual està sotmès
el Parc Natural de Collserola: el massís, que ocupa un espai central metropolità, està isolat de
la resta d’espais, embolcallat pels corredors d’infraestructures d’entrada i sortida al pla de
Barcelona i als dos deltes, rodejat al nord per la B-30 i els municipis de Molins de Rei, Sant
Cugat, Cerdanyola, Montcada i Reixac, i el vessant barceloní, amb la presencia d’1,6 milions
d’habitants als seus peus; a més de la bifragmentació que es produeix del Parc Natural de
Collserola pel seu bell mig, fruit de la conjunció d’infraestructures: túnels de Vallvidrera,
carretera BV-1462 i les urbanitzacions que trobem al centre de l’espai.
Altres espais que pateixen un clar aïllament són les zones humides del delta del Llobregat, així
com els espais agroforestals de la serralada prelitoral per la presència de l’AP-7.
El sistema hidrològic té un paper cabdal en l’àmbit metropolità. De manera natural és el
sistema drenant del territori; per tant, té una gran capacitat de conduir allò que recull
mitjançant les seves conques. Pel fet de garantir el pas de l’aigua i, per tant, deixar pas als
fluxos hídrics molts dels rius tenen un paper estratègic com a elements connectors, ja que
condueixen una part dels fluxos ecològics del territori. Garantir la funcionalitat de l’entramat
de rius, rieres, torrents, torrenteres és fonamental no només per al cicle de l’aigua, sinó també
per permetre molts dels processos ecològics.
La majoria dels espais oberts metropolitans tenen alguna figura de protecció o altra. El 80%
dels espais oberts estan protegits. Però les figures de protecció no preserven pel simple fet de
posar una etiqueta. En l’actualitat el sistema d’espais protegits representa 28.421 ha, gairebé
el 44,6% de l’AMB. Aquest entramat d’espais protegits que configuren el Parc Natural de
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Collserola, el Parc del Garraf, la serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat, les
reserves del delta del Llobregat, les muntanyes de l’Ordal és una part important en la qual
trobem la biodiversitat metropolitana. Aquests espais representen bona part de les àrees nucli
de diferents sistemes, boscos, matollars i alguns dels elements d’interès connector. Però bona
part de les zones crítiques per a la connectivitat ecològica entre aquests espais no té cap figura
de protecció, ja que sovint es tracta d’espais intersticials, vores d’infraestructures, turons o
taques de vegetació que actuen com a espai passera per a moltes espècies. Per garantir la
funcionalitat ecològica de les peces nucli o de les zones centrals dels espais protegits cal
acabar de consolidar una veritable infraestructura verda que garanteixi la funcionalitat
ecològica a diferents escales i que faci possible la connectivitat ecològica al llarg del territori
metropolità.
En un entorn tan consolidat i amb uns teixits urbans que sovint tenen densitats molt elevades
(Barcelona 15.749 hab./km2) no només els espais forestals, agrícoles o els matollars tenen un
paper clau en la preservació de la biodiversitat i dels processos ecològics, el verd urbà té un
paper fonamental en aquest aspecte. El verd urbà també forma part d’aquesta infraestructura
verda, aporta serveis ambientals i és un dels principals reductes de biodiversitats dels teixits
urbans. El verd urbà té com a principals beneficiaris els ciutadans, atès que actua com a zones
d’esbarjo, com a espais d’oci i de contacte amb la natura. El verd urbà contribueix a la
termoregulació de l’espai edificat i a la vegada actua com a captador de contaminants
atmosfèrics per a la deposició seca. Els parcs urbans també intervenen en el cicle de l’aigua,
però la seva principal funció és la social: en entorns tan densos i compactes com el centre del
contínuum urbà metropolità són els únics entorns vegetats que ens apropen als ecosistemes.
La complexitat de la relació entre espècies és el que configura la matriu territorial. La
biodiversitat és la que fa que tinguem els hàbitats i ecosistemes que tenim. És qui configura el
paisatge tal com el coneixem. Si perdem espècies, estem perdent relacions que fa milers
d’anys que es produeixen, estem debilitant aquestes relacions complexes que conformen els
nostres ecosistemes.

METABOLISME URBÀ
Aquest territori en què cohabiten més de 3,2 milions de persones, que cada dia despleguen el
seu comportament social, requereix un consum de recursos que faci possible el funcionament
diari de l’activitat econòmica associada no només a la gent que hi viu, sinó també a la que hi
treballa o que ve a gaudir d’aquest territori en l’àmbit turístic, d’oci o cultural.
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Diàriament, en dia feiner, es realitzen a l’AMB 10,5 milions de desplaçaments, que representen
més de la meitat dels desplaçaments de la regió metropolitana de Barcelona. La majoria de
desplaçaments es fan en transport no motoritzat, i hi ha un equilibri entre transport públic i
privat. Tot i això, hi ha grans diferències entre el repartiment modal dels desplaçaments
interns i els externs. En els desplaçaments interns l’ús de transport públic o no motoritzat és
molt habitual, mentre que el vehicle privat predomina clarament en els desplaçaments
externs, de manera que bona part de la pressió sobre el sistema de mobilitat i les
infraestructures de transport de l’AMB es genera pels fluxos que la relacionen amb l’exterior.
Més enllà del transport terrestre, també cal considerar el flux de més de 35 milions de
passatgers que anualment viatgen a través de l’aeroport de Barcelona, o els 3,5 milions de
persones anuals en creuers i ferris, o els 3 milions de persones que viatgen anualment en alta
velocitat. Però no només això, el moviment de mercaderies és de més de 41 milions de tones
anuals a través del port de Barcelona i el moviment terrestre d’aquestes mercaderies es fa
majoritàriament amb camió –només en el corredor del Llobregat ja es comptabilitzen més de
96.000 vehicles pesants anuals. A aquestes grans magnituds de transport de mercaderies,
caldria afegir-hi tot el transport destinat a la distribució de materials dins l’AMB.
Però la confluència en aquest territori de persones i activitat econòmica no només implica una
mobilitat de persones i materials, cal abastir de recursos la població (aliments, aigua, energia,
etc.) i cal assegurar el sanejament (gestió de residus, aigües residuals, control de la
contaminació) per tal de garantir una bona qualitat ambiental que permeti mantenir les
condicions i la qualitat de vida en aquest entorn.
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Figura 3: Esquema del metabolisme metropolità

Font: Barcelona Regional

Cada habitant consumeix 883 kg d’aliments a l’any, que han d’arribar al punt de compra o
consum, i cada habitant genera 1,2 kg al dia de residus municipals i una quantitat pràcticament
equivalent tant de residus industrials com de residus de la construcció i demolició, que
s’obtenen de repartir els residus que es generen en aquest territori entre els seus habitants.
No només l’activitat econòmica de les indústries i el transport de passatgers, que són els
principals focus contaminants que tothom té en ment en qualsevol àmbit urbà, són generadors
d’externalitats ambientals com contaminació atmosfèrica, als sòls o a les aigües, o
contaminació acústica o lluminosa; també la mobilització de mercaderies, la gestió i
tractament de residus i el subministrament i gestió de recursos, com l’aigua i l’energia, són en
part responsables de les externalitats ambientals del metabolisme metropolità. La vinculació
de residus i recursos és molt estreta, malgrat que de manera general siguin tractats de forma
separada.
Des del punt de vista dels recursos hídrics, afrontar la demanda d’aigua de l’AMB requereix la
derivació d’entre 400 i 600 hm3/any de cabal del Ter al sistema Sau-Susqueda, des d’on
s’abasteix el sistema ATLL, i també importants infraestructures no només de potabilització
prèvia a l’ús de boca, sinó també de sanejament, com la derivació dels fluxos industrials
(col·lectors de salmorres, Solvay, rieres Rubí-Anoia) a la conca del Llobregat, així com
l’extracció d’aigües subterrànies per a usos no potables o les recents infraestructures de
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dessalinització d’aigua de mar. Cal dir que ens trobem en un entorn on l’aigua és un bé escàs i
estratègic per la seva localització en la regió mediterrània, sotmès per tant a règims de
precipitacions irregulars concentrats en èpoques equinoccials i a èpoques de sequera estivals
que coincideixen amb períodes d’altes temperatures. Per això, els darrers anys s’han realitzat
grans inversions en l’abastament d’aigua per garantir que l’AMB pugui afrontar sequeres com
les dels anys 2007-2008, i s’han fet els corresponents plans d’aprofitament de recursos hídrics
alternatius per tal d’utilitzar el menor consum possible d’aigua potable.
La dependència de l’AMB de recursos externs, característica dels sistemes urbans, no és només
palpable en el cicle de l’aigua, és tant o més significativa en el cas de l’energia. Només un 41%
de la demanda d’energia elèctrica es pot cobrir gràcies a les infraestructures de generació de
l’AMB, que majoritàriament cremen combustibles fòssils, principalment gas. Les grans centrals
de producció d’energia amb cicles combinats cobreixen un 30% del consum elèctric, mentre
que la producció distribuïda a través d’energies renovables hi contribueix en un 8%. Així doncs,
som dependents dels recursos externs i dels combustibles fòssils. La reducció de la
dependència energètica exterior de l’AMB per tal d’assolir un grau d’autosuficiència més gran
passa per aprofitar al màxim els recursos existents en aquest territori. En aquest sentit, el Pla
de sostenibilitat ambiental de l’AMB aprovat el 2014 inclou una sèrie d’estudis territorials que
quantifiquen i valoren el potencial aprofitament d’energies renovables (solar fotovoltaica,
solar tèrmica, eòlica, geotèrmia, biomassa, entre d’altres) a l’AMB.

TIMELINE, DESACOBLAMENT DE LA CONSCIÈNCIA AMBIENTAL DEGUT A LA NOSTRA
HISTÒRIA
Figura 4: Timeline d’alertes i actuacions derivades de l’evolució de la consciència
ambiental en els darrers cinquanta anys

Font: Barcelona Regional

El medi ambient a Europa pren força cap als anys seixanta. És quan trobem l’inici dels
moviments ambientalistes i l’aparició dels partits verds. Aquest fenomen s’inicia sobretot a
països com Alemanya, als països nòrdics, als Països Baixos, etc. Les primeres alertes ambientals
com Silent Spring, l’informe del Club de Roma sobre els límits del creixement, el descobriment
que els CFC danyen la capa d’ozó, que els GEH causen escalfament global, l’informe Brundland
sobre el nostre futur comú, la publicació de la UICN de les espècies amenaçades, els primers
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informes de l’IPCC sobre el canvi climàtic o els accidents de Bhopal, Txernòbil o Exxon Valdez
han anat generant una consciència ambiental a escala planetària que ha determinat l’inici i
consolidació d’una actuació internacional envers el medi ambient i la sostenibilitat global. Des
de les primeres conferències internacionals de les Nacions Unides per discutir problemes
ambientals fins a la presa de decisions d’actuació a través de tractats com el conegut Protocol
de Kyoto, i des de la plasmació d’aquests acords internacionals en la legislació de les diferents
comunitats i estats fins a la translació d’aquests a escala autonòmica o local. Tot això s’ha anat
succeint en els darrers cinquanta anys, i actualment disposem d’una regulació ambiental per
controlar els focus emissors i prevenir l’afectació de futures instal·lacions prèviament a la seva
implantació. Tenim uns espais naturals protegits per garantir la preservació de la biodiversitat i
la seva funcionalitat; s’ha prohibit l’ús de certes substancies i s’han establert uns llindars en
moltes d’altres per protegir la salut humana, i s’han realitzat diferents plans que estableixen
mesures per tal de prevenir, corregir i millorar la qualitat ambiental del territori local i també
del planeta.
Tanmateix, cal tenir present que això és un procés, que s’ha anat fent i s’està fent, que implica
un cert decalatge en el temps per aconseguir que penetri a tots els nivells, i que queda molt
camí per recórrer.
En el mateix període en què s’ha originat i ha crescut la consciència ambiental, també hi ha
hagut un procés a escala mundial de creixement exponencial de la població i de la
urbanització. Ara la majoria de la població viu en ciutats, i es preveu que a mitjà termini aquest
fenomen s’accentuï encara més. L’abandó del món rural ha determinat que els ciutadans
s’allunyin de la natura i que la seva vida tingui cada cop més una relació menys conscient amb
els cicles naturals, tot i que pràcticament tots els recursos surten dels ecosistemes.
S’ha generat un desacoblament de la consciència ambiental a causa de la nostra història, i això
ha passat a escala global i també es mostra al nostre territori. S’han aprovat diverses
polítiques, normatives i plans, però no tots han estat suficientment implementats:
incompliment del Protocol de Kyoto, dels objectius 20-20-20, de directives europees referents
a la qualitat de l’entorn, com residus, qualitat de l’aire, soroll, etc. És difícil assolir els objectius
quan els canvis que calen impliquen un canvi de model i un canvi de comportament a escala
individual.

CONTAMINACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL
Com s’ha comentat, la qualitat ambiental del territori és conseqüència del metabolisme urbà i
les seves externalitats. En les darreres dècades s’han fet grans inversions que han millorat la
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qualitat ambiental del territori i han fet que ara les ciutats visquin de cara al riu, al mar i als
espais naturals, deixant de considerar-los fonts de contaminació i de malalties per a la salut
humana i donant-los el valor que mereixen com a actius del territori que ens aporten múltiples
serveis ambientals.
L’estat de degradació del territori metropolità dels anys seixanta i setanta es va poder
reconduir gràcies al paper actiu de diverses administracions, a la conscienciació ambiental de
la societat i a la necessitat d’endreçar un territori poblat, dinàmic i canviant en què conflueixen
diferents necessitats i interessos.
Fins als anys setanta els residus s’abocaven en antigues pedreres de Montjuïc. Des d’aleshores,
l’augment de població i la modificació de les pautes de consum han fet que el volum de
generació de residus creixés molt ràpidament i, per tant, que els residus es convertissin en un
problema públic que requereix gestió. Va ser els anys setanta quan el primer dipòsit controlat
(que ha tingut un període de vida d’uns trenta anys) es va ubicar al Garraf i quan es van
construir les plantes de valorització de residus de Montcada i de Sant Adrià (encara en
funcionament).
Els anys vuitanta, l’Ajuntament de Barcelona inicia la primera experiència de recollida selectiva
de vidre. A finals dels vuitanta, els municipis de l’AMB posen en marxa de manera
mancomunada diferents recollides selectives (cartró, piles, medicaments, roba i voluminosos).
Els anys noranta, s’incorpora la recollida selectiva de plàstics i els darrers anys s’ha implantat la
fracció orgànica. Actualment, un 35% dels residus de l’AMB es recullen selectivament i un 80%
de la fracció no recollida selectivament es dirigeix a plantes de tractament mecànic i biològic.
En relació amb l’aigua, els anys vuitanta, malgrat que quasi tots els municipis tenien xarxa de
clavegueram, la majoria l’abocava al riu o al mar sense cap tipus de tractament. Des
d’aleshores, s’ha completat la xarxa de sanejament amb col·lectors i depuradores fins a
aconseguir tractar el 100% de les aigües residuals generades. I no només això, el tractament
terciari de les aigües residuals ha permès la disponibilitat d’un recurs hídric alternatiu per a
usos no potables com és el de l’aigua regenerada.
En les darreres dècades s’ha treballat en la necessitat d’anar millorant cada cop més el sistema
de sanejament i així millorar la qualitat dels fluxos que vessen al mar i, en conseqüència, la
qualitat ambiental del litoral. La recuperació ambiental del riu Besòs, la remodelació de la
depuradora del Besòs amb tractament biològic, la finalització dels vessaments de fangs de
depuradora en el fons marí, la implantació dels dipòsits anti-DSU per retenir les aigües pluvials,
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són algunes de les grans operacions de millora que s’han dut a terme en les darreres dècades
amb aquest objectiu.
Malgrat les grans millores que s’han realitzat en les darreres dècades, cal dir que els trams
baixos dels rius segueixen tenint un estat de contaminació important com a resultat del
drenatge en aquest punt de tota la conca urbanitzada, i és necessari continuar treballant per
mantenir i millorar els nivells de qualitat actuals.
La legislació europea ha estat determinant en aquestes millores ambientals. S’ha avançat molt
en l’exigència respecte a focus contaminants i estan regulats els llindars d’emissió que les
diferents activitats industrials poden emetre al clavegueram i als medis receptors. A més, el
procés d’avaluació i control ambiental s’ha fet extensiu per a les activitats amb potencial
incidència sobre l’entorn.
Tanmateix, per una banda, estem lluny d’assolir els objectius que marca la legislació europea
en molts àmbits i, per una altra, segueix quedant camí per recórrer en relació amb la
contaminació difosa.
Tot i els grans progressos que s’han fet en la gestió i tractament dels residus, segurament
continua sent una de les assignatures pendents a Catalunya. Sens dubte, s’han incrementat els
valors de la recollida selectiva de les diferents fraccions, s’han modernitzat les instal·lacions i
l’entorn metropolità se n’ha dotat de noves, com els ecoparcs. Tanmateix, els residus són el
paradigma de no assolir gairebé mai els objectius fixats en la multitud de plans de gestió de
residus que trobem en el nostre país.
La dificultat de complir els objectius prefixats no ha de representar distorsions en la
planificació, sinó que cal considerar-ho com un repte a assolir, ja que els residus se segueixen
generant i, per tant, és fonamental garantir-ne la gestió i el tractament.
En comparació amb altres plans d’escala estatal o europea, cal destacar la diversitat de valors
en els objectius que es fixen des de les diferents instàncies administratives. Aquesta disparitat
no afavoreix una visió realista pel que fa a la generació de residus i sembla que s’estableixin
objectius molt ambiciosos en períodes de temps poc realistes, els quals pràcticament mai
s’assoleixen i sovint queden lluny del que es preveia en la planificació.
Altres llindars legals difícilment assolibles, i alhora paràmetres marcadament afectats per la
contaminació difusa, són els relacionats amb la qualitat de l’aire.
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Barcelona i una part de l’entorn metropolità està declarada zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, tant per al contaminant de diòxid de
nitrogen com per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a deu micres. Com a
conseqüència d’això, s’han realitzat diversos plans d’actuacions per prevenir la contaminació
atmosfèrica en aquest àmbit. Tot i que els últims anys ha baixat lleugerament la presència de
contaminants a l’aire, no ha estat prou per assolir els nivells de qualitat de l’aire marcats per la
UE. El 2012 un 43% de les estacions de mesura de NO2 i un 15% de les estacions de mesura de
PM10 de l’AMB van superar els nivells màxims permesos en mitjana anual.
En parlar de contaminació difosa, també cal considerar la contaminació acústica, que presenta
nivells elevats en corredors d’infraestructures com els del Llobregat, però entorn d’aquests
corredors hi ha molt poca població afectada per nivells de soroll elevats. En els àmbits
municipals és on hi ha més població exposada a elevats nivells de soroll: un 89% de la població
de l’AMB està sotmesa a valors de Lden (dosi de soroll diària) superiors als 65 dB(A). La principal
font de soroll és el trànsit rodat.
La contaminació odorífera i lumínica són també altres tipus de contaminació atmosfèrica
difusa que afecten els àmbits metropolitans. A l’AMB s’hi localitzen 626 activitats
potencialment odoríferes, sobretot procedents dels sectors químic i de gestió dels residus. En
relació amb la contaminació lumínica, cal dir que en general la brillantor del cel és elevada i
això dificulta la visió del cel nocturn en gran part del territori. Només en zones prou allunyades
del centre de la capital i ja al Parc del Garraf es poden detectar nivells de mínima qualitat.
El sòl és un recurs limitat en un entorn tan consolidat com el nostre; tal com hem vist, la major
part del sòl urbà s’ha transformat i queda molt poc sòl urbanitzable. Tot i així, i a causa de
l’efecte crisi, hi ha nombrosos desenvolupaments aprovats que no s’han transformat, hi ha
edificis d’oficines buits, o fins i tot inacabats. També hi ha molts pisos buits i terrenys pendents
de ser transformats, tot i que fa alguns anys que tenen el planejament aprovat. En el cas de
l’entorn metropolità de Barcelona, ja fa dècades que es fan transformacions de sòls industrials
obsolets a altres usos, el mateix 22@ encara no està plenament finalitzat, o barris, com la
Marina del Prat Vermell, que tot just han començat a transformar-se, apostant pel reciclatge
de sòl urbà. Però abans de posar més sòl no urbanitzable en joc seria necessari valorar quant
sòl no s’ha desenvolupat, quant sostre, quants metres quadrats d’oficines i quants pisos hi ha
buits per tal de ser molt conscients d’on som i de quin ús hem de fer d’un dels recursos més
escassos de l’entorn metropolità: el sòl.
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CULTURA DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT
Anteriorment s’han comentat els canvis que s’han produït en les darreres dècades, tant de
consciència ambiental com de transformació del territori metropolità i de pèrdues i millores de
qualitat ambiental.
S’ha protegit allò més fàcil de protegir, els espais forestals, amb pendents, no aptes per a la
urbanització, i alhora s’ha perdut molt sòl agrícola, generalment pla i fàcilment urbanitzable.
Això s’ha fet en zones privilegiades per als serveis, com la recàrrega d’aqüífers, i perdent
potencial resiliència del territori perquè esdevé encara més dependent de l’exterior quant a,
entre d’altres, producció alimentària. La plana vallesana i el delta del Llobregat en són bons
exemples. El Parc Agrari del Baix Llobregat disposa de diferents instruments sectorials de
protecció, però tot i això segueix tenint una forta pressió urbanística i segueix en el punt de
mira des de diferents perspectives. Cal fer efectiva la protecció que s’ha atorgat als espais.
Però, més enllà d’això, els espais naturals han estat protegits pels seus valors ambientals, per
una sèrie de funcions ecològiques que no només es garanteixen preservant aquests espais de
la urbanització, i més considerant l’actuació humana que hi ha en aquests espais, sinó que cal
preservar els seus entorns i els espais propers que garanteixen la seva connectivitat ecològica.
En aquest sentit, no només cal referir-se a pressió urbanística o d’infraestructures, també
d’activitats d’esbarjo a la natura, cada cop més populars. Sembla que s’està produint un cert
retrobament amb la natura, que anteriorment es comentava que s’havia anat perdent al llarg
de les darreres dècades, malgrat que actualment es faci per mitjà d’altres activitats més
relacionades amb l’oci i l’esport (excursionisme, córrer, BTT, etc.).
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Figura 5: Pressió d’activitats esportives a l’aire lliure sobre Collserola (córrer, bici)

Font: http://labs.strava.com/heatmap

És per això que és molt important treballar en la gestió i el manteniment. Gestionar els fluxos
de persones, les diferents demandes, l’ecosistema forestal, la prevenció d’incendis, etc. I
també el manteniment dels camins, els accessos, les franges de protecció, etc.
I la cultura de la gestió i el manteniment no només s’ha d’aplicar als espais naturals. S’han
construït moltes infraestructures en èpoques de bonança econòmica i ens trobem actualment
amb dificultats de mantenir aquestes instal·lacions per l’elevat cost econòmic que representa, i
que alhora era previsible en el moment de la seva construcció.
Ens hem dotat d’infraestructures que contribueixen a la millora de l’entorn, que minimitzen els
impactes de la transformació del territori i que garanteixen processos fonamentals per a
l’equilibri ambiental. El manteniment d’aquestes infraestructures és cabdal en moments de
dificultat econòmica. Hauríem de cercar mecanismes per garantir-ne el funcionament ja que
contribueixen a la qualitat ambiental del territori metropolità.
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VISIÓ DE FUTUR
La situació actual dels temes ambientals en el marc regulador, de gestió, d’actuació, i la
mateixa consciència ciutadana, és cada cop més exigent, i es fan cada cop més necessaris els
mecanismes que augmentin la transparència d’informació, l’accés a les dades ambientals, els
processos participatius i les tramitacions amb períodes d’informació pública. La participació
interdisciplinària ha d’ajudar a l’elaboració de plans i programes més garantistes, igual com ho
fan els canvis en el marc normatiu, la regulació i el control. Sovint, però, el que es necessita no
són canvis en el marc normatiu, sinó el compliment de la legislació vigent, les inspeccions i el
control per assolir allò que estableixen els instruments dels quals ja ens hem dotat.

MATRIU TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA VERDA, SERVEIS ECOSISTÈMICS.
BIODIVERSITAT
És necessari traslladar a la població la rellevància dels espais oberts metropolitans,
conscienciar-la d’aquesta importància i fomentar aquests espais com a espais de retrobament
amb la natura. Els espais oberts metropolitans són la nostra Amazònia. L’educació ambiental i
la conscienciació de la població són essencials perquè els habitants es facin seu l’entorn
immediat, el respectin i en tinguin cura. L’impacte del retrobament que s’està donant cada cop
més dels ciutadans amb l’entorn natural a través d’activitats esportives i d’oci a l’aire lliure
depèn de la percepció que els habitants tinguin de l’entorn.
I no només cal fer el treball de sensibilització de la població, cal establir els mecanismes per
reforçar i consolidar una veritable infraestructura verda metropolitana que aporti als espais
naturals la màxima entitat que faciliti aquesta consciència, que és la base per a la qualitat del
territori i és la infraestructura principal per als processos ecològics que garanteixen la
biodiversitat. Per això és necessari preservar i millorar la connectivitat ecològica del territori.
Només garantint la connectivitat de la xarxa d’espais oberts es pot aconseguir garantir una
veritable infraestructura verda funcional. La xarxa té determinats punts de fricció; regenerar o
restaurar la connectivitat ecològica implica actuar en aquests punts, resolent problemes
urbanístics, d’encaix d’infraestructures que actuen com a barreres de qualitat ambiental o fent
projectes de restauració ecològica. L’actuació en aquests punts també representarà una
millora de la infraestructura verda i també una millora en la pròpia matriu territorial, que és la
que suporta espais lliures, però també desenvolupaments urbans i infraestructures.
Cal esmerçar recursos econòmics per revertir friccions territorials que arrosseguem de les
praxis fetes al llarg del segle passat, com per exemple realitzar el tractament de sòls
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contaminats que es produïren els anys seixanta i setanta per activitats industrials; o millorar la
permeabilitat d’infraestructures que es van implementar en el territori sense gaires criteris
ambientals, o bé millorar l’impacte ambiental de certes activitats i grans infraestructures.
Des del punt de vista dels espais oberts i la matriu territorial, cal tractar les vores, els ecotons,
les franges de contacte entre diversos usos. Tal com es fa en l’àmbit urbanístic i de projecte,
que se cerquen solucions per integrar en els teixits urbans les infraestructures, cal buscar
solucions d’integració per al contacte entre els teixits urbans i els espais oberts, o bé l’encaix
de les infraestructures en els espais oberts. Per exemple, el contacte entre els teixits urbans i
els espais naturals conté elements naturals i també urbans, la transició entre els dos mons ha
de ser fluida i gradual i ha de complir la funcionalitat corresponent des del punt de vista urbà
(espai públic, parcs, passeig, oci i esport, etc.), però també la funcionalitat ecològica que els
correspon.
Posant el focus en el sistema urbà, cal reverdir els teixits urbans metropolitans. Hi ha
mancances o zones de baixa accessibilitat al verd urbà, zones on falta verd de proximitat i
zones on els parcs urbans són de mida reduïda, cosa que no els permet complir les funcions o
els serveis que els pertocarien, ja siguin socials, ambientals o econòmics. L’estratègia de
reverdir la ciutat implicarà més verd, més diversitat de serveis ambientals del verd i reforçarà
la infraestructura verda fent-la més funcional.
La millora de la qualitat ecològica i ambiental de la matriu territorial es millora actuant sobre
els espais oberts, però també sobre altres vectors com poden ser el soroll, la qualitat
atmosfèrica de l’aire, la contaminació lumínica o les olors, la contaminació d’aigües i sòls, la
gestió d’aigües residuals i residus sòlids, la remediació de sòls contaminats, o la prevenció que
s’estableix des de la incorporació dels criteris ambientals en la planificació, la gestió o
l’execució dels projectes. La millora de la qualitat ecològica del medi natural té un vincle
inseparable amb la qualitat ambiental del territori i la qualitat de vida dels seus habitants.
Així doncs, no només cal actuar en els espais verds, la garantia de la funcionalitat ecològica
passa per reduir les pertorbacions a escala territorial.
Hem protegit les zones muntanyoses d’aquest territori, però no hem aconseguit protegir bé les
zones més planeres, que, com hem vist, són les que han patit una transformació més gran.
Preservar els mosaics agroforestals, les zones agrícoles del delta del Llobregat i les terres
agrícoles en desús ens pot fer més resilients enfront d’una crisi alimentària o una crisi produïda
per l’encariment dels combustibles fòssils. Conservar com a actius terrenys on poder recuperar
sòls per a la producció d’aliments pot ser una estratègia a llarg termini que, davant d’un futur
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incert, ens pot garantir mecanismes que altres grans zones metropolitanes no tinguin tan a la
vora. Cal planificar a llarg termini garantint processos i sobretot planificar permetent
possibilitats i potencialitats.
Els serveis ecosistèmics són un plantejament que actualment està molt en voga en el món de
l’ecologia del paisatge, és una visió molt antropocèntrica dels ecosistemes que configuren el
territori; de fet, inicialment fou un enfocament establert per poder passar a termes
economicistes, tangibles, monetaris aquells serveis que l’home gaudeix dels diferents
ecosistemes per tal de poder establir un diàleg entre el món de l’ecologia i el món
conservacionista i el món del capital, el món econòmic. És una visió complementària i que ens
pot posar de manifest determinades funcions o processos que impliquen els diferents
ecosistemes, però no són ni de bon tros deterministes i definitius. Pot ser força rellevant saber
com contribueix una hectàrea de sòl agrícola al funcionament del cicle de l’aigua en l’entorn
metropolità, però no cal perdre de vista que aquesta mateixa hectàrea de sòl agrícola també
contribueix en molts altres serveis (culturals, producció d’aliments, paisatgístics, biodiversitat,
regulació del carboni, deposició seca de contaminants, etc.). Els ecosistemes són complexos i
les relacions entre les espècies que els configuren contribueixen a aquesta munió de serveis en
més o menys mesura i de manera variable. Treballar per millorar la qualitat ambiental de la
matriu territorial i la infraestructura verda per tal de preservar la biodiversitat dels
ecosistemes metropolitans és sens dubte un del pilars per garantir un entorn de qualitat.

METABOLISME URBÀ
El terme metabolisme urbà no és nou; de fet fa algunes dècades que s’utilitza. Un dels primers
en utilitzar-lo fou l’enginyer nord-americà Abel Wolman, 1 que els anys seixanta el va utilitzar
per definir el metabolisme de les ciutats i explicar la degradació de la qualitat de l’aire que
patien diverses ciutats nord-americanes. Es tracta de fer una aproximació a les ciutats com si
fossin ecosistemes, o organismes vius; és una aproximació molt ecològica a la unitat urbana i
es fonamenta a estudiar les relacions entre els fluxos d’entrada i de sortida del sistema urbà;
és a dir, quins inputs i outputs són necessaris per al funcionament diari d’una ciutat. Aquestes
entrades es transformen en materials, informació, PIB, coneixement, estructures, i també en
sortides, calors, residus, contaminants, informació, etc.
1

No va ser fins 1965 quan Abel Wolman va usar el terme “metabolisme urbà” en la seva obra “El metabolisme de les Ciutats”
que va desenvolupar en resposta al deteriorament de les qualitats de l'aire i de l'aigua a les ciutats nord-americanes. En aquest
estudi, Wolman va desenvolupar un model que li va permetre determinar les taxes d'entrada i sortida d'una hipotètica ciutat
nord-americana amb una població de 1.000.000 persones.
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El metabolisme urbà de la ciutat i especialment els fluxos de mobilitat motoritzada són les
principals fonts d’emissions difoses. Els darrers anys s’ha avançat en el control dels focus
emissors puntuals, però les emissions difoses són l’assignatura pendent per a la millora de la
qualitat ambiental. L’actuació envers les emissions difoses requereix canvis estructurals, canvis
de comportament, canvis culturals i canvis tecnològics; en definitiva, un canvi de model, que
evidentment requereix temps per materialitzar-se i tenir resultats palpables. El repte principal
en aquest sentit és el canvi de model de mobilitat.
La qualitat ambiental els darrers anys ha millorat molt gràcies a les diverses actuacions dutes a
terme, però malgrat que les aigües residuals siguin recol·lectades i tractades, els rius segueixen
tenint un elevat estat de degradació. El clima mediterrani fa que la xarxa fluvial no porti aigua
de manera habitual, i això, per una banda, representa un espai en certa manera infrautilitzat,
però també, per altra banda, el règim de precipitacions mediterrani fa que sigui difícil tenir
espais verds realment verds amb vegetació frondosa, i aquest fet pot ser determinant en la
percepció social de l’espai i de la seva rellevància o funcions ambientals. Sovint són espais
oblidats i deixats, i cal fer un esforç per tal de valoritzar-los i recuperar ecològicament la seva
qualitat millorant la qualitat de les seves aigües; reverdir els teixits urbans naturalitzant els
espais intersticials, i aconseguir que els processos transformadors integrin la sostenibilitat des
de la base treballant amb els condicionants d’entorn i integrant els processos ecològics en la
presa de decisions.
S’han elaborat diversos plans i normatives als quals cal donar compliment, i cal disposar del
pressupost suficient per utilitzar i mantenir els sistemes, les xarxes i les infraestructures que
s’han implementat per millorar la qualitat ambiental. Cal aprofitar totes les eines de les quals
ja ens hem dotat, més enllà de plantejar quines noves actuacions serien necessàries per fer
millores en el territori. I cal no només treballar per complir els estàndards de qualitat, sinó que
cal ser més exigent i treballar per aconseguir una veritable qualitat de l’entorn.
A més, cal seguir treballant en la inspecció per fer complir els estàndards, en la prevenció
d’impactes i en la conscienciació i sensibilització a través de l’educació ambiental. Només
d’aquesta manera s’aconseguirà una millora de la qualitat ambiental que repercuteixi en una
millora de la qualitat de vida dels ciutadans d’aquest territori.
Hem d’avançar cap a una metròpolis menys dependent de l’exterior i amb un major grau
d’autosuficiència de tots els recursos energètics, hídrics, alimentaris, etc. I cal que aquest
avanç el fem incorporant els reptes de futur: el canvi climàtic requereix mesures complexes a
escala local, i hem de començar a plantejar les ciutats del futur amb un fort component de TIC i
amb elevats estàndards d’eficiència, de qualitat i de baixes emissions. Planificades i
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gestionades amb criteris d’adaptabilitat i resiliència a fenòmens com el canvi climàtic o
l’escassetat de recursos. El repte està a poder avançar tant com sigui possible cap a aquestes
estratègies de futur, prenent la iniciativa, encara que a dia d’avui hi hagi poques experiències
de referència que permetin apuntar un camí clar en aquest sentit.
El punt de partida és lògicament el de la situació actual, i, per tant, cal anar un pas més enllà
de les experiències per fer més eficients, resilients, de baixes emissions o respectuoses amb el
medi ambient les noves edificacions. L’AMB és un territori altament consolidat i cal treballar
en la rehabilitació dels teixits urbans, fet més complex i amb menys experiències de referència
ja que cal treballar de manera més específica per a cada cas.
Els nous projectes que es desenvolupin en el territori han de ser emblemàtics des del punt de
vista del metabolisme urbà, han d’incloure des del principi les premisses d’eficiència en l’ús de
recursos i sostenibilitat, barris i edificacions de baixes emissions, amb les mínimes demandes
d’energia, materials i mobilitat de fluxos.
Cal treballar en una rehabilitació dels teixits urbans que permeti –rehabilitant edificis, xarxes i
sistemes– augmentar-ne l’eficiència energètica i alhora dotar-los d’una més gran adaptabilitat i
resiliència de cara al futur.
A l’AMB hi ha aproximadament uns 190.000 edificis de mitjana que tenen uns quaranta anys
d’antiguitat; per tant, foren construïts abans que entressin en vigor les normes tècniques de
l’edificació. Molts d’aquests habitatges segurament tenen recorregut per córrer des del punt
de vista de l’eficiència energètica. Contribuir a la millora dels habitatges és fonamental per
reduir les necessitats energètiques dels teixits urbans. Les noves construccions compleixen els
mínims estàndards definits pels codis tècnics de l’edificació, però majoritàriament assoleixen
els mínims que es demanen. Molt pocs edificis i habitatges tenen el màxim nivell d’eficiència
que estableixen les normatives actuals. En conseqüència, cal millorar el parc d’habitatges
existent; per tant, hi ha molt camí per recórrer.
Alhora cal aprofitar la compacitat i proximitat dels sistemes de l’AMB per establir sinèrgies. En
un territori dens es poden implementar xarxes i sistemes tecnològics TIC/smart que facin la
solució conjunta més eficient que solucions individuals o de l’edifici. Els DCH en són un bon
exemple, i ja s’han començat a implantar en l’àmbit metropolità. I en aquest cas no només és
interessant el fet que se cerquin solucions conjuntes més eficients energèticament, sinó les
fonts d’energia utilitzades. En l’àmbit del Fòrum s’aprofita la calor residual de la planta de
valorització energètica, i en l’àmbit de la Marina de la Zona Franca s’utilitza la calor residual de

23

la planta de generació d’energies i s’està treballant per aprofitar el fred residual de la
regasificadora situada al port de Barcelona.
I més enllà de l’aprofitament d’energies residuals, cal seguir apostant en la penetració de les
energies renovables. Aconseguir un mix de generació d’energia elèctrica renovable i amb
generació distribuïda és una aposta de futur que redueix la dependència dels combustibles
fòssils i augmenta la resiliència urbana. El grau d’autosuficiència de l’AMB en recursos
energètics és molt baix i el potencial de generació d’energies renovables que s’està
quantificant en diferents estudis del Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB és força elevat.
Cal implementar estratègies que afavoreixin un major aprofitament d’energies renovables
locals. Caminar cap a una major autosuficiència energètica i la contractació d’energies verdes
són sens dubte uns dels reptes metropolitans.
Des de la visió metropolitana, es podria plantejar el treball amb operadors supramunicipals. Hi
ha experiències ambicioses, com la d’Hamburg, d’adquisició de xarxes i centrals de generació
pròpies d’energia.
També hi ha teixits que per la seva naturalesa, geografia o comportaments socials tenen
elevats consums de recursos, com l’aigua o l’energia, o generen elevades emissions de CO2. Cal
fer esforços per reequilibrar l’eficiència i millorar els teixits que més impacte tenen en el
territori.
I cal que aquests estiguin més adaptats al canvi climàtic. Malgrat que el compromís assolit a
escala internacional, nacional i local sigui ambiciós, aquest compromís sovint no es té en prou
consideració i no es compleix. I, més enllà d’això, hi ha molts plans i programes que encara a
dia d’avui no tenen en compte el canvi climàtic, o noves infraestructures que no estan
pensades per suportar els possibles efectes del canvi climàtic.
Cal avançar cap a una economia baixa en carboni que impliqui un territori amb teixits urbans
menys emissius i amb més qualitat ambiental, fet que repercutirà en la qualitat de vida dels
ciutadans.
En relació amb l’economia baixa en carboni, sorgeix de nou la necessitat de canviar el model
de mobilitat actual per fer-lo menys dependent dels combustibles fòssils. En el fons, però, cal
actuar no només amb el canvi de combustibles cap a combustibles més eficients, o més
renovables o menys impactants en el medi, sinó que cal també treballar en la prevenció. La
demanda de mobilitat és des de fa dècades creixent i cal plantejar i implementar solucions per
reduir-la. A la mobilitat obligada s’hi han afegit els desplaçaments que es fan per motius d’oci i
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lleure, i el model socioeconòmic actual que concentra llocs de treball i zones residencials fa
que les distàncies siguin elevades. Cal deslocalitzar els llocs de treball i fer teixits amb mixtura
d’usos que redueixin les necessitats de desplaçaments de la població. Però també cal
implementar solucions que ja estan en marxa en altres països i que presenten bons resultats
com és el teletreball. La millora tecnològica dels últims anys fa possible que algunes feines
puguin desenvolupar-se amb independència del lloc físic, cosa que redueix les necessitats de
mobilitat i a més ajuda a compatibilitzar la vida familiar i laboral. També la flexibilització dels
horaris laborals hi pot contribuir de manera important, a més de reduir les congestions i la
necessitat de reforçar serveis en hores punta.
Cal seguir millorant el transport públic col·lectiu per fer-lo més eficient. I, en aquest sentit,
l’autobús té un paper important, ja que es pot adaptar a les necessitats i particularitats de
cada situació. Cal potenciar intercanviadors entre els diferents mitjans de transport ja
existents, incrementar les freqüències dels corredors amb més demanda i fer la xarxa més
eficient, reduint els temps de desplaçament, que són clarament determinants en les decisions
personals de selecció del mitjà de transport a utilitzar. I cal buscar solucions per resoldre no
només la mobilitat interna metropolitana, sinó també la gran quantitat de persones i vehicles
que representen mobilitat de pas, que no es resoldrà sense que aquests desplaçaments es
tinguin en compte i s’hi pugui actuar aportant solucions alternatives, preferentment reduint la
mobilitat obligada i afavorint el transport públic col·lectiu.
I cap aquí cal avançar no només des de les institucions, també des de la societat, encara que
sigui difícil ja que s’apel·la al comportament individual de cadascú. Però per avançar cap al
futur d’aquest territori, cal canviar comportaments, hàbits de consum, maneres de fer; i el
canvi no és sobtat ni ve de nou, requereix aprenentatge, conscienciació, comunicació i
sobretot temps.
Cal passar dels drets fonamentals de l’individu al benestar global; aquest és probablement el
repte més complex que tenim com a societat. Les accions legítimes individuals poden tenir
repercussions ambientals i d’altres tipus. Minimitzar l’impacte de les accions individuals no
equival a la millora del sumatori, sinó que és una millora exponencial. I l’avanç de tots en un
mateix sentit és el que permetrà que puguem avançar com a societat en la direcció escollida.
En aquest sentit, és important que hi hagi una governança supramunicipal que lideri aquest
camí.
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