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LA CIUTAT POSTPANDÈMIA

BARCELONA  
Que la ciutat no t’expulsi
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(any d’inauguració)

Carrers pacificats 
amb urbanisme tàctic

Altres carrers 
pacificats 

Carrils bici fets 
en pandèmia

Projecte superilla Eixample

 La crisi del covid ha accelerat els canvis als carrers de Barcelona

Font: Elaboració pròpia / Gràfic: Jordi Olivé i Esther Utrilla

PRINCIPALS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
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El covid, amb les restricci-
ons sanitàries que ens 
han obligat a passar més 
temps a casa i tempora-
des llargues sense sortir 

dels límits del municipi, ens ha fet 
més exigents amb l’entorn proper: 
ara tenim més clares les mancances 
de casa nostra –balcons petits o ine-
xistents, estances poc lluminoses...– 
i també què li falta a la ciutat per ser 
un lloc més amable per viure-hi, que 
no expulsi els seus veïns. La pandè-
mia ha posat Barcelona davant del 
mirall i ha fet més notori el dèficit de 
verd o de zones per caminar sense la 
pressió del trànsit. 

El covid ha sigut l’accelerador de 
processos com l’impuls de nous car-
rils bici i d’espais alliberats de cot-
xes. D’entrada, per mitjà de l’urba-
nisme tàctic, fet contra rellotge. Pe-
rò també ha obert un debat de fons 
sobre la ciutat que volem. Sobre 
qüestions com: per què ara el 30% 
dels seus veïns asseguren que, si po-
guessin, marxarien a viure a fora? 
Quin pes tenen en aquest desig de 
marxar l’elevat preu de l’habitatge i 
de la vida a la ciutat –és un 13,3% més 
cara a Barcelona que a la resta de Ca-
talunya, segons l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barce-
lona– i quin pes el desig de viure en 
un entorn més amable?  

La Barcelona del segle XXI aspira 
a ser una ciutat més saludable. En ai-
xò hi ha unanimitat, i passa per esgar-
rapar verd a cada racó on sigui possi-
ble, aconseguir més superfície no as-
faltada, cosa que contribuiria a miti-
gar la bombolla de calor, i, molt 
especialment, millorar les connexi-
ons metropolitanes, que sigui còmo-
de arribar a la ciutat sense cotxe, com 
ja ho són la majoria de desplaçaments 
interns. És a  dir, que la Barcelona dels 
15 minuts, on els serveis et queden a 
una distància que es podria fer a peu 
o de manera còmoda en bici o trans-
port públic, faci el salt metropolità.   

Fa més de dues dècades que, tot i 
la tendència a millorar, la ciutat su-
pera tossudament els llindars de 
contaminació fixats, amb l’única ex-
cepció d’aquest any pandèmic, en 
què es compleix el màxim europeu 
però no el de l’OMS: amb menys mo-
bilitat, manté encara acotades les 
emissions de diòxid de nitrogen i pel 
que fa a partícules en suspensió, que 
és el contaminant amb una morta-
litat associada més alta.e

 Augmentar les zones verdes i els espais sense trànsit, a més de millorar les connexions  
metropolitanes en transport públic, és clau per avançar cap a una ciutat més amable

MARIA ORTEGA ❊ BARCELONA

1.000
morts anuals
Cada any moren a 
Barcelona mil 
persones per 
problemes 
associats a la mala 
qualitat de l’aire:  
el 7% de les morts 
naturals. Un 26% 
de les escoles de la 
ciutat estan 
exposades a nivells 
de contaminació 
per sobre del límit.

30%
marxarien fora
El 30% dels 
barcelonins diuen 
ara que, si 
poguessin, 
marxarien a viure a 
fora. Puntuen la 
satisfacció de  
viure a la ciutat 
amb un 7,3, la nota 
més baixa des del 
1996, segons recull 
l’enquesta de 
serveis municipals. 

7,12
m2 de verd per veí
Barcelona té  
7,12 metres 
quadrats de verd 
urbà per habitant, 
quan el llindar 
baix de la 
recomanació de 
l’OMS són 9 
metres quadrats. 
Barcelona només 
el compleix si 
suma Collserola al 
còmput.

57%
exposats al soroll
El 57% dels 
barcelonins 
viuen exposats a 
nivells acústics 
superiors als que 
l’OMS considera 
perjudicials per a 
la salut. El 
trànsit rodat és 
la principal font 
de soroll a la 
ciutat durant tot 
el dia.

350.000
vehicles a  
l’Eixample

L’Eixample és  
l’àrea més 
transitada: hi 
passen cada dia uns 
350.000 vehicles 
–més dels que 
circulen per la 
ronda de Dalt i la 
Litoral juntes– i 
concentra el 23% de 
morts associades a 
la qualitat de l’aire.
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32.850 metres quadrats s’han pres al trànsit amb les actuacions fetes 
amb urbanisme tàctic en el context de pandèmia a Barcelona. S’hi sumen les 
de l’Eixample i les que s’han fet amb pintura a Pelai i ronda Universitat.

3.668 terrasses han aparegut de nou als carrers de la ciutat o s’han 
ampliat utilitzant elements com els blocs de formigó per separar-se del 
trànsit. Han pres gairebé 30.000 metres quadrats al trànsit.

Un noi assegut en un dels 
blocs de formigó que s’han 

instal·lat per prendre espai al 
cotxe a l’Eixample. PERE VIRGILI

ha batejat com a Superilla Eixample. 
En la pràctica, es vol donar prioritat 
al vianant en un de cada tres carrers, 
amb un terra que no sigui d’asfalt, 
sinó fet de material porós que per-
meti filtrar l’aigua de la pluja i fins 
i tot plantar vegetació als laterals, 
amb un únic carril de circulació 
pensat per tenir el mínim ús possi-
ble i amb la velocitat limitada a 10 
km/hora. I amb noves places a les 
cruïlles cada cop que es creuin dos 
dels eixos de vianants. 

 “Ens cal una transformació pensa-
da per crear una Barcelona on es pu-
gui viure bé i que tingui en compte que 
no tenim un planeta B. L’adversari és 
la contaminació”, defensa la tinenta 
d’alcaldia d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, Janet Sanz, que és qui en els me-
sos durs de la pandèmia ha liderat les 
transformacions tàctiques que s’han 
fet, amb pintura, en vies de l’Eixample 
com Consell de Cent o Rocafort per 
ampliar-hi voreres. N’hi hagut de més 

discutides, com la de la Via Laietana, 
amb una ampliació més reduïda i pin-
tada amb groc, que molts ciclistes han 
interpretat com un nou carril bici. La 
Via Laietana espera ara la seva refor-
ma definitiva i és un dels carrers on es 
vol implantar el nou terra no asfaltat.  
En la segona fase d’intervencions tàc-
tiques,  s’han tret carrils de trànsit de 
vies cèntriques com Pelai i la ronda 
Universitat. Ara el compromís muni-
cipal és arreglar el que s’ha fet amb ele-
ments provisionals. La fita és actuar 
aquest mandat en quatre carrers  
–Consell de Cent, Rocafort, Borrell i 
Girona– i en les quatre places que es 
preveu crear als xamfrans, i en anys 
successius anar fent créixer la malla 
fins a 21 carrers i 21 places.  

De moment s’està treballant en el 
nou prototip de carrer amb la previ-
sió de començar obres l’estiu de 
l’any que ve, i s’ha dictat, com a me-
sura preventiva, una suspensió de 
llicències per evitar que bars i esta-

bliments alimentaris copin els nous 
espais, com va passar a Enric Grana-
dos o al carrer Blai del Poble-sec.  

Aquest projecte de transforma-
ció de l’Eixample es queda “curt”, a 
ulls d’experts com  Salvador Rueda, 
pare del concepte de superilla i fun-
dador de l’Agència d’Ecologia Urba-
na de Barcelona. Rueda hi veu un 
“bon començament” per anar tra-
ient trànsit dels carrers que es re-
dissenyen com a eixos verds, però 
demana completar el dibuix amb 
superilles que concentrin el trànsit 
al perímetre i alliberin la part inte-
rior; i estendre’l al conjunt de Bar-
celona, també més enllà dels límits 
de l’Eixample. La iniciativa, en can-
vi, comença la casa per la teulada 
per a veus com la del RACC, que 
acusa l’Ajuntament d’haver tancat 
massa el focus en les persones que 
es mouen per la ciutat i “oblidat” els 
milers de ciutadans que venen o van 
cada dia a l’àrea metropolitana o 
més enllà. “¿On són les alternatives 
si treus espai al cotxe?”, es pregun-
ta Cristian Bardají, director de mo-
bilitat del club automobilístic, con-
vençut que, si es resten carrils sen-
se accelerar millores en la xarxa de 
transport públic o aparcaments di-
suasius, en el curt termini el que 
s’aconsegueix és “complicar més el 
punt de partida”.  

Multiplicar superilles 
Per a Rueda, en canvi, “Barcelona 
no pot perdre més temps”. Creu que 
completar la trama de superilles és 
una opció que pot ser ràpida i bara-
ta –amb urbanisme tàctic i un cost 
d’uns 300 milions d’euros–, i que és 
“fàcilment absorbible per la ciutat”. 
Calcula que permetria alliberar el 
70% de l’espai públic amb una re-
ducció de només el 15% del trànsit. 
I com es compensa? Encarint de 
forma notable l’aparcament al car-
rer. “Aquest és l’autèntic peatge ur-
bà,  és més equitatiu, perquè pagues 
poc si vols entrar només un mo-
ment amb cotxe a la ciutat a fer al-
guna cosa i et permet reduir el tràn-
sit necessari per a les superilles”, 
defensa.  

Mark Nieuwenhuijsen, cap del 
programa de Contaminació Atmos-
fèrica d’ISGlobal, també demana fer 
un salt d’escala més gran i més rà-
pid: 500 superilles distribuïdes per 
tota la ciutat. Un pas que, calcula, 
serviria per evitar unes 700 morts 
prematures atribuïdes a la contami-
nació. I no només això: també pro-
posa garantir que cada barri tingui 
un carrer similar a la rambla del Po-
blenou, que cita com a exemple 
d’espai que “funciona bé”, que po-
sa el vianant al centre. I treure el 
trànsit de carrers com la Via Laieta-
na o el passeig Colom. 

Al grup dels qui pensen que la 
ciutat va massa lenta a l’hora de 
treure carrils al cotxe també hi ha 
col·lectius com Eixample Respira, 
que és qui va començar el moviment 
que ha protagonitzat talls de trànsit 
cada quinze dies a les portes de les 

Espai públic 
Dels blocs de formigó a 

les terrasses sobre asfalt
Objectiu: que la ciutat 

deixi de girar a l’entorn 
del cotxe, que encara és 
l’amo i senyor de més de 
la meitat de l’espai pú-

blic. I que, per tant, hi hagi molts 
menys trajectes que es fan en vehi-
cle privat –el pla de mobilitat de 
l’Ajuntament es marca una reducció 
d’uns 500.000 desplaçaments en 
cotxe o moto abans del 2024– i es 
puguin alliberar de trànsit més es-
pais. Les discrepàncies, en aquest 
capítol, assenyalen sobretot per on 
començar: si es poden anar esbor-
rant carrils de trànsit abans d’haver 
cosit una malla de transport públic 
que doni una bona oferta a tothom, 
també a qui entra o surt de Barcelo-
na (uns 930.000 desplaçaments ca-
da dia en vehicle privat, segons l’en-
questa de mobilitat en dia feiner). I 
es discuteix, també, el dibuix final 
que cal aplicar a zones en transfor-
mació com l’Eixample per no propi-
ciar una especialització excessiva 
d’usos, com la restauració o l’habi-
tatge, als carrers sense trànsit. 

El govern d’Ada Colau, que va fer 
la prova pilot del projecte de supe-
rilla, amb polèmica, al barri del Po-
blenou el 2016, i el va llimar, amb 
una estructura més flexible en la se-
gona prova, la de l’entorn del Mer-
cat de Sant Antoni, busca ara esten-
dre aquest segon model al conjunt 
de la malla de l’Eixample en el que 

Alerta 
Es vol evitar 
que els 
carrers 
pacificats 
concentrin 
massa bars

Passa a la pàgina següent  ➱➱➱
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escoles després d’haver denunciat 
que a pràcticament totes les de l’Ei-
xample se superaven diàriament els 
nivells mitjans recomanats de diò-
xid de nitrogen i que el conjunt de la 
ciutat tampoc sortia ben parada 
d’aquesta anàlisi. L’anomenada Re-
volta Escolar, que ja ha traspassat 
els límits de Catalunya amb protes-
tes en ciutats com Madrid o Bilbao, 
demana a Barcelona prémer l’acce-
lerador perquè tots els entorns es-
colars puguin tenir actuacions con-
tra l’excés de trànsit ja aquest man-
dat. Si s’ha pogut fer una actuació 
d’urgència per ampliar terrasses, 
defensen, s’ha de poder actuar enca-
ra amb més urgència a les escoles. 

El pla del govern de Colau, en 
aquest àmbit, és haver intervingut 
a finals d’aquest any en 92 escoles, 
amb actuacions per pacificar 16 
carrers. Guille López, portaveu 
d’Eixample Respira, defensa fer-ho 
més ràpid i sobretot intervenir 
també sobre els carrers que supor-
ten més trànsit, com el d’Aragó, on 
també hi ha escoles. El govern  
–amb certes diferències de punt de 
vista entre comuns i socialistes– ho 
vol progressiu perquè la ciutat ho 
vagi absorbint. 

Equilibri d’usos 
Més enllà del ritme dels canvis, l’altre 
punt de debat se centra en els usos 
que fomenta cada transformació. 
L’arquitecte i exregidor d’Arquitec-
tura de la ciutat Daniel Mòdol, dema-
na pensar bé qualsevol canvi que pu-
gui alterar el teixit de zones com 
l’Eixample per evitar que hi 
hagi carrers massa especi-
alitzats: que els que no 
tinguin trànsit s’abo-
quin a la restauració i 
l’habitatge. “Si pacifi-
car carrers destrueix 
activitat econòmica, 
no és una bona mesu-
ra”, avisa, i afegeix 
que Barcelona, com 
tota ciutat que té l’espai 
per construir limitat i, per 
tant, no pot generar activitat 
econòmica autoconstruint-se, ne-
cesita ser productiva: “L’Eixample 
era el principal motor econòmic de 
Catalunya. A més dels tallers tenia 
moltes oficines, que van anar mar-
xant al 22@ i es va anar especialit-
zant en l’ús residencial”.  

El risc portat a l’extrem, segons 
Mòdol, seria que Barcelona es con-
vertís en una ciutat residencial, simi-
lar a Sant Cugat, amb molts habitat-
ges i zones verdes, però sense llocs 
per treballar, cosa que en molts casos 
es tradueix en més mobilitat: els ve-
ïns, si no teletreballen, han de marxar  
a guanyar-se la vida fora. “El que ens 
cal no és més espai públic, sinó menys 
contaminació. Més que eliminar car-
rils, hem de tendir a l’electrifciació 
del parc mòbil”, defensa. 

També qui va ser arquitecte en cap 
de l’Ajuntament durant el mandat de 
Xavier Trias, Vicente Guallart, posa 
èmfasi en la necessitat de mantenir el 
sòl industrial a la ciutat, de no esbor-
rar-lo a cada transformació. Conside-
ra, per exemple, que va ser un error 
requalificar l’antic recinte fabril de 
Can Batlló, a la Bordeta, per fer-hi 

Mobilitat 
L’assignatura pendent dels 

aparcaments dissuasoris 
mesures per fer més difícil l’accés a 
la ciutat en vehicle privat. La de més 
abast és la zona de baixes emissions 
(ZBE), que des de l’1 de gener del 
2020 restringeix l’entrada dels ve-
hicles més contaminants els dies 
feiners a gairebé tota la ciutat –tot 
l’àmbit que queda entre les rondes.  

Es confia en la ZBE per reduir en 
un 15% les emissions de NO2 i poder 
complir el que marca l’OMS també 
quan es recuperin els nivells de mo-
bilitat, que encara estan un 15% per 
sota del que seria habitual. Però tant 
l’Agència Europea del Medi Ambi-
ent com el mateix Ajuntament ad-
meten que aquesta via pot no ser su-
ficient per aconseguir que Barcelo-
na se situï dins dels llindars de con-
taminació. “Encara es fa impossible 
valorar quin és l’impacte que està 
tenint la ZBE, perquè el covid ho ha 
escombrat tot”, apunta Miquel Or-
tega, coordinador de la plataforma 
Contaminació Barcelona, que situa 
com un dels eixos clau on intervenir 
la distribució de mercaderies per 
dins de la ciutat, sobretot ara que les 
compres online s’han disparat i te-
nint en compte que moltes furgone-
tes són dièsel. L’Ajuntament estu-
dia aplicar una nova taxa, conegu-
da com a taxa Amazon, per gravar 
les compres a domicili, i té el repte 
de buscar la manera de centralitzar 
en determinats punts la distribució 
de mercaderies perquè l’últim tram 
dels trajectes es pugui fer per mit-
jans sostenibles.  

Paquets als trens 
El ja expresident de Ferrocarrils de 
Catalunya (FGC) Ricard Font pro-
posa treure partit de la xarxa ferro-
viària i aprofitar estacions per fer re-
partiment de mercaderies: “Podem 
tenir trens que portin paquets i 
treure furgonetes de la ciutat. Si no, 
amb l’augment de les compres on-
line la feina per treure cotxes queda-
rà en res, ja que els carrers s’ompli-
ran de més furgonetes”. Sobre la 
taula hi ha, també, la implantació 
del peatge urbà, que Janet Sanz as-
segura que continua en estudi, pen-
dent dels resultats que obtingui la 
ZBE més enllà de l’any del covid. En 
qualsevol cas, si es decideix instau-
rar-lo necessitarà la complicitat de 
diferents administracions. Una de 
les mesures en què es confia com a 
complement a la ZBE és l’extensió 
de l’aparcament de pagament, les 
àrees blava i verda, al 90% de la ciu-
tat abans del 2024. El govern de Co-
lau defensa que els aparcaments dis-
suasoris s’han de fer en origen, és a 
dir, a l’entorn de les estacions de 
trens, perquè qui vingui a Barcelona 
a treballar o de visita ja ho faci sense 
cotxe. Però admeten que cal millo-
rar la xarxa de park and ride a l’en-
torn d’aquestes ciutats. L’àrea me-

Una de les noves terrasses protegides del trànsit per blocs de formigó. CÈLIA ATASET

LA CIUTAT POSTPANDÈMIA

Segons els objectius fixats 
al pla de mobilitat, abans 
del 2024 s’ha d’aconse-
guir que la reducció del 
25% de trajectes que es 

fan en cotxe l’absorbeixi el trans-
port públic, ara en hores baixes per 
la por al contagi. També es vol que 
creixi un 7,5% la gent que va a peu 
i que suposi més del 35% dels tra-
jectes, i que l’ús de la bicicleta, que 
abans de la pandèmia representava 
el 2,2% dels viatges, dobli la seva 
presència. El repte és donar alter-
natives a qui ve de fora per dismi-
nuir de manera notòria el prop d’un 
milió de desplaçaments que es fan 
cada dia amb cotxe per connectar 
Barcelona amb altres poblacions, a 
més de reduir la mobilitat interna, 
perquè abans de la pandèmia enca-
ra hi havia més de 725.000 trajectes 
que es feien per dins de la ciutat per 
mitjans no sostenibles. 

Per avançar cap a la reducció dels 
desplaçaments que es fan en cotxe 
perquè el 2024 ja no arribin a repre-
sentar el 19% de total, i per rebaixar 
les emissions vinculades al trànsit, 
Barcelona ha començat a aplicar 

habitatge. “Barcelona respecta poc 
el sòl industrial”, lamenta, i afegeix 
que ara és el moment d’impulsar 
un nou model de ciutat, perquè el 
model urbà canvia cada 50 anys i 
encara bevem del de la Barcelona 
dels 80. El nou, apunta, ha de ten-
dir a  les biociutats, que es desenvo-
lupen en continuïtat amb la natu-
ra i amb edificis que produeixen 
energia. 

Les terrasses es queden 
L’altra pota en debat a l’espai pú-
blic són les terrasses, que en ple-
na època de restriccions han gua-
nyat espai. Moltes han quedat 
protegides per uns New Jerseys 
grocs que la mateixa alcaldessa 
admet que són lletjos i que ara es 
busca substituir per un nou pro-
protip de terrassa. De les 3.668  
que s’han autoritzat, 1.588  s’han 
fet en calçada o una part en calça-
da. Segons els càlculs del govern 
municipal, han pres gairebé 
30.000 metres quadrats al tràn-
sit. Totes les ampliacions fetes en 
plena crisi es mantindran durant 
el 2021 i, a partir de l’any següent, 
podran seguir aquelles que hagin 
pres espai al cotxe i que ara apos-
tin per aplicar el nou prototip de 
terrassa. La data límit per fer el 
canvi és el juny del 2022. La Fe-
deració d’Associacions de Veïns 
de Barcelona ja ha aixecat la veu 
per  titllar d’“inacceptable” que el 
consistori vulgui mantenir totes 
les ampliacions i no hagi debatut 
el tema.e

Mercaderies 
“Calen canvis 
perquè el 
boom de venda 
online no ompli 
la ciutat de 
furgonetes”

Passa a la pàgina següent  ➱➱➱

 
Juny del 

2022 
És la data límit perquè 
desapareguin els blocs 

de formigó de les  
terrasses guanyades 

en calçada: hauran 
d’adoptar nous 

prototips
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da, que paguen un euro a la setma-
na, i garantir, d’entrada, que les mo-
tos compleixen la normativa i no 
aparquen en qualsevol vorera: “S’ha 
d’acabar amb la idea que amb moto 
pots anar de porta a porta”.  

“Rodalies, Rodalies i Rodalies” 
L’altra assignatura pendent és millo-
rar la xarxa ferroviària. “Rodalies, 
Rodalies i Rodalies”, insisteix Janet 
Sanz, convençuda que el projecte per 
enllaçar els dos tramvies per la Dia-
gonal començarà obres a l’octubre. 
La L9 del metro, després d’anys als 
llimbs, ara té un pla financer –946 
milions d’euros– per tirar endavant i 
culminar el tram que passa pel cen-
tre de la ciutat. I la transformació de 
l’entorn de la futura estació de La Sa-
grera i dels entorns de l’estació de 
Sants són dos dels projectes clau que 
Barcelona ha d’encarar en el curt ter-
mini. Per a la presidenta de la de-
marcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
Sandra Bestraten, és fonamental 

tropolitana de Barcelona en té ara 
set d’actius, amb un total de 324 pla-
ces, i un vuitè a punt d’entrar en ser-
vei a Cornellà amb un centenar de 
places més. FGC ofereix 4.050 pla-
ces en 37 aparcaments –i en projec-
ta tres més amb 570 places– i Adif en 
gestiona 71 amb 9.342 places, que 
estan molt plens. En total: 13.716 
llocs on els usuaris del transport pú-
blic poden deixar el cotxe.  

“Molta gent, si pot aparcar gratis, 
encara prefereix anar a la feina en 
cotxe”, lamenta Núria Pérez, inves-
tigadora de l’àrea de mobilitat de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Me-
tropolitans de Barcelona, que recor-
da un estudi que van fer amb dades 
del 2017 que demostrava que un 
67% de les persones que arribaven a 
Barcelona en cotxe aparcaven de 
manera gratuïta. Defensa tant un 
encariment notori de l’aparcament 
al carrer com eliminar la tarifa re-
duïda per a residents amb àrea ver-

13.716 
És el nombre 
de places 
d’aparcament 
dissuasori prop 
d’estacions 
ferroviàries

Un parc d’habitatge envellit i a preus que expulsen veïns
en un centenar d’edificis, 17 pèrgo-
les i 15 parets mitgeres. L’Ajunta-
ment està promocionant aquests di-
es el nou Mecanisme per l’Energia 
Sostenible de Barcelona, un instru-
ment financer que busca l’aliança 
amb el sector privat per accelerar la 
col·locació de plaques fotovoltai-
ques als terrats i la rehabilitació 
energètica dels edificis. Es busca que 
això permeti fer créixer un 66% la 
producció d’energia renovable. 

La lluita contra les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle té una de-
rivada domèstica: els habitatges són 
responsables d’un 20% de les emis-
sions. “Per tenir una ciutat més ver-
da, hem d’avançar en la rehabilita-
ció perquè Barcelona té un parc 

d’habitatges molt envellit: el 70% té 
més de 70 anys”, apunta l’arquitec-
te Daniel Mòdol. Segons l’últim in-
forme de l’Observatori Metropolità 
de l’Habitatge de Barcelona, l’anti-
guitat mitjana dels edificis ja és de 
60,7 anys.  

Però ni l’antiguitat dels edificis és 
l’únic problema de l’habitatge a Bar-
celona ni la contaminació i la falta 
d’espais verds són els únics motius 
pels quals el 30% dels veïns de Bar-
celona asseguren que se n’anirien a 
viure fora. L’elevat preu dels pisos 
fa que molts se sentin expulsats del 
seu barri. El preu de compra se situa 
de mitjana en 4.075,5 euros per me-
tre quadrat i el lloguer mitjà és de 
905,39 euros al mes.eFo
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PREU DE L’HABITATGE A BARCELONA
Entre parèntesis preu mitjà total

4.075,5

2.719

13,1

10,3
(905 €)

(352.300 €)

Que la ciutat tendeixi a 
l’autosuficiència energè-
tica i que els edificis con-
tribueixin a generar ener-
gia és un dels eixos clars 

de la sostenibilitat. Si tots els terrats 
de Barcelona incorporessin plaques 
fotovoltaiques, es calcula que la ciu-
tat podria arribar a generar 5.500 
GWh/any, un volum que podria ar-
ribar a cobrir les necessitats de totes 
les llars. La realitat, però, dista molt 
d’aquest ideal: Barcelona genera ara 
15,5 MWp (el consum aproximat de 
8.400 llars). En espais municipals, 
on destaca la capacitat generadora 
de la gran placa del Fòrum, que so-
la produeix l’equivalent al que con-
sumeixen 244 famílies, hi ha plaques 

LA CIUTAT POSTPANDÈMIA

“mimar” qui opta pel transport pú-
blic. És a dir, que qui faci servir el 
tren per arribar fins a Barcelona no 
aparegui, com passa ara, en una me-
na de “cràter” a l’entorn de Sants, si-
nó en un lloc cèntric i ben connec-
tat amb bicicleta i transport públic 
amb la resta de la xarxa: “Han de sor-
tir a un lloc agradable, venir en 
transport públic ha de ser sempre la 
millor opció”, diu.  

Salvador Rueda, que amb 
l’Agència d’Ecologia Urbana va tre-
ballar en el desplegament de la xar-
xa de bus, insisteix que aquest di-
buix s’ha d’estendre a la gran Bar-
celona, de manera que tota l’àrea 
metropolitana segueixi la mateixa 
lògica de metro en superfície. Diu 
que encara s’han de suprimir líni-
es de les convencionals per evitar 
duplicitats i millorar la freqüència 
de pas per assolir uns intervals 
d’entre quatre i cinc minuts.  

La ciutat també té pendent cul-
minar la xarxa de carrils bici, que, 
tot i l’acceleració dels últims anys 

–en quatre anys s’ha passat de 126 
quilòmetres a 240– i especialment 
del context de covid –amb nous 
carrils estratègics, com el del car-
rer Aragó i el del passeig de la Zo-
na Franca–, encara té forats. Per a 
l’arquitecta i experta en transfor-
mació urbana Maria Sisternas, hi 
ha carrils bici fonamentals que en-
cara no s’han desplegat, com el del 
passeig de la Bonanova, que és 
l’únic eix horitzontal de la zona i 
està farcit d’escoles. “És absurd 
que qui va en bicicleta no tingui la 
continuïtat llarga i hagi de fer el 
trajecte per carrers secundaris 
mentre els cotxes tenen el trajec-
te més recte i curt –lamenta–. 
Anem tardíssim en el desplega-
ment dels carrils bici”. 

Un diagnòstic que comparteix 
la també arquitecta Zaida Muxí, 
que apunta que tots els carrers 
haurien de tenir un carril bici prou 
ample i segur, cosa que creu que 
faria de detonant perquè moltes 
dones s’incorporessin a l’ús de la 
bicicleta. Un informe del col·lectiu 
Punt 6 recull que moltes no han fet 
el pas per la falta d’aquesta infra-
estructura: un 20% de les enques-
tades recelaven d’un possible “as-
setjament viari”.  

Cultura ciclista 
Més enllà de l’evident falta de car-
rils, hi ha un altre factor: l’absència 
d’una cultura ciclista com la que te-
nen altres capitals europees. Així ho 
denuncia Carles Benito, president 
del Bicicleta Club de Catalunya, que 
apunta que aquesta falta de cultura 
es nota amb gestos com que una fa-
mília quan té fills es plantegi com-
prar-se un cotxe i no una bicicleta 
d’aquelles amb espai per portar la 
canalla, o que a molts edificis pú-
blics encara no s’hi pugui entrar en 
bici i deixar-la ancorada en algun 
lloc.  

La ciutat també avança en la re-
ducció del límit de velocitat amb 
l’objectiu d’acabar aquest 2021 amb 
un 75% de la xarxa amb la velocitat 
acotada a 30 km/h: és a dir, passar 
dels 801 quilòmetres actuals a 1.013. 
Per això també s’aposta per omplir 
Barcelona de radars. En concret, 46 
nous només aquest any.e

➱➱➱ Ve de la pàgina anterior

El carril bici del carrer Girona 
a l’encreuament amb el carrer 
Aragó. PERE VIRGILI 
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