
ACCIONS D’EMERGENCIA PER FER FRONT AL CANVI CLIMATIC

Estem davant d’un dels reptes més importants i complexos que ha hagut d’afrontar mai
la humanitat, l’increment de la temperatura global de la Terra per les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.

L’emergència climàtica obliga  a reconèixer  que som vulnerables  i  radicalment  eco-
dependents,  atès  que  es  un  multiplicador  de  desigualtat  socials,  més  que  mai
necessitem  tenir  cura  de  les  persones  que  son  més  vulnerables  davant  de  les
amenaces.

La revolució és clarament urbana, les ciutats són gran consumidores de recursos i de
energia, però també tenen bona part de la solució a les seves mans. Les ciutats tenen
un immens potencial i també una forta voluntat de canvi.

   

SOSTENIBILITAT I ESPAI PUBLIC

1) Canvi de model urbà.

a) Transformació de l’espai públic.

- Una Ciutat per les persones. Els Barris de Proximitat.

- Els Camins Escolars. Espais segurs i protegits ambientalment.

a) Naturalitzar la ciutat.

- Incrementar el verd urbà. Desenvolupar cobertes i façanes 
verdes.

- Crear nodes de biodiversitat com a part essencial de la 
infraestructura verda urbana.

- Impulsar els corredors verds urbans.

- Desenvolupar programes de protecció a les especies més 
vulnerables.

- Permeabilitzar (despavimentar) i recuperar el sol orgànic de 
voreres i places.

1) Canvi de model de mobilitat.  

a) Millorar els espai per a les persones, vianants i mobilitat activa.

- Millorar l’accessibilitat i el confort de les voreres, augmentar les 
zones per vianants, incrementar els carrers pacificats.

- Incrementar la seguretat viaria i afavorir un entorn amable de 
menys consum energètic menys emissions.



- Prioritzar els eixos de la xarxa ciclista.

a) Millorar i impulsar una oferta de transport públic col·lectiu mes gran.

- Millorar la fiabilitat, la competitivitat i la capacitat de la xarxa 
d’autobusos. Incrementar la freqüència i reduir el tems de 
recorregut.

a) Reduir l’ús del vehicle motoritzat.

1) Canvi de model d’energia.

a) Impuls a la electricitat verda.

- Facilitar la implantació d’instal·lacions solars, reinterpretació de 
normatives i alleugeriment de tràmits, potenciant els incentius 
econòmics, subvencions, bonificacions fiscals i mecanismes de 
finançament per incorporar l’energia fotovoltaica.

- Accelerar la implantació de generació renovable als edificis 
municipals i a l’espai públic.

a) Rehabilitació.

- Posar en marxa els mecanismes necessaris per incrementar el 
pes de      les ajudes públiques amb enfocament energètic i 
ambiental, dins de la política  pública de de foment de la 
rehabilitació.

- Crear figures d’acompanyament que facilitin i aconsellin sobre 
les actuacions de rehabilitació que cal desenvolupar en funció 
de la tipologia de l’actuació i característiques de l’edifici on 
s’actua.

a) Eficiència energètica.

- Desenvolupar una ordenança energètica que garanteixi que els 
edificis nous o que es rehabiliten siguin de mínima demanda 
energètica i màxima generació.

- Garantir la gestió energètica eficient dels serveis municipals 
associats al cicle de l’aigua, la recollida i gestió de residus i 
optimitzar la gestió energètica i els subministraments de 
l’enllumenat públic i els edificis i dependències municipals.

DRETS I CIUTADANIA

1) Canvi de model cultural i educatiu

a) Promoure l’acció climàtica



- Promoure l’acció climàtica i estendre la cultura de sostenibilitat 
als barris.

- Dotar d’ajudes econòmiques per desenvolupar projectes per 
assolir els objectius del Pla Clima i de les accions per fer front a 
l’emergència climàtica.

- Promoure accions d’emergència climàtica (millora energètica, 
qualitat ambiental, mobilitat sostenible, etc.).

- Desenvolupar un programa pedagògic sobre el canvi climàtic per
als centres educatius de la ciutat, incloent-hi programes de 
transició climàtica orientada a joves.

- Promoure la cooperació entre ciutats i ciutadans en clau de 
justícia climàtica.

a) Difondre coneixement sobre la crisi climàtica.

- Incorporar informació i debat sobre emergència climàtica i 
models de futur a la programació de cultura.

1) Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental

a) Reduir les emissions dels contaminants

- La implantació de mesures complementàries per reduir l’impacte
ambiental del transport privat motoritzat, la gestió de 
l’aparcament

a) Millorar les condicions de la població davant els episodis de clima 
extrem

- Disposar d’espais climàtics a cada barri.

- Activar els equipaments municipals per actuar com a refugis 
climàtics en cas d’emergència per clima extrem.

- Millorar el confort tèrmic en els centres públics.

a) Protegir la població més vulnerable

- Generar coneixement sobre l’impacte diferenciat de la crisi 
climàtica sobre els col·lectius més vulnerables.

- Reforçar els equipaments sociosanitaris en moments 
climatològicament excepcionals

1) Tenir cura de l’aigua

a) Reduir el consum d’aigua potable

- Substituir l’aigua potable per recursos hídrics alternatius per als 
usos municipals en que sigui compatible.



a) Potenciar la utilització de recursos hídrics alternatius 

- Utilitzar l’aigua regenerada per a usos residencials compatibles.

- Promoure la utilització d’aigües grises, pluvials o regenerades.

a) Fer una ciutat més resilient davant de les inundacions

- Incrementar els sistemes urbans de drenatge sostenible 
(SUDS).

- Executar les actuacions necessàries per augmentar la capacitat 
del clavegueram i reduir els riscos d’inundacions, així com evitar 
els abocaments a la platja per les pluges intenses.

a) Protegir el litoral i les nostres rieres

- Definir i desplegar estratègies de protecció  i ús específic de la 
platja.

- Renaturalitzar la llera de les rieres, així com dels aqüífers. 

INNOVACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

1) Canvi de model econòmic

a) Economia verda

- Definir una estratègia d’economia verda, blava i circular o 
sostenible.

- Potenciar els sectors d’energies renovables i d’economia circular
a la ciutat.

a) Economia social i solidària

- Fomentar l’ocupació verda, l’autoocupació i l’eco-emprenedoria 
en els sectors econòmics vinculats al canvi climàtic (com ara la 
rehabilitació energètica, instal·lació i manteniment de plaques 
solars, alimentació sostenible, mobilitat elèctrica, entre altres).

1) Canvi de model de consum i de residus

a) Avançar en el consum, responsable i la prevenció de residus

- Desplegar l’Estratègia de Residu Zero, a través de 
l’ambientalització de festes i esdeveniments, espais i tallers de 
reparació i d’intercanvi, fires, biblioteca de les coses, etc.

- Potenciar el consum responsable a través merrrcafels, dels 
mercats d’intercanvi, amb productes de proximitat, els productes
de segona mà.



- Introduir criteris d’emergència climàtica en les condicions per a 
publicitat de bens i serveis en espais sota control públic.

a) Millorar la recollida selectiva

- Augmentar la recollida selectiva de residus domèstics i 
comercials.

- Impulsar la implantació de sistemes de depòsit, devolució i 
retorn.

- Incentivar la eliminació de plàstics d’un sol ús.

1) Canvi del model d’alimentació

a) Promoure una alimentació més saludable i sostenible

- Implantar i promoure dietes més saludables i baixes en carboni 
en escoles i menjadors municipals.

- Promocionar els productes de temporada i proximitat

a) Afavorir una logística per a una alimentació sostenible.

- Potenciar el mercat d’aliments frescos i ecològics.

- Promoure el reaprofitament alimentari.

- Potenciar la comercialització de verdures de temporada i 
ecològiques, sobre tot aquelles que la seva producció a 
Catalunya es abundant.

a) Donar suport al teixit agroecològic de la ciutat

-Donar suport i promoure l’agricultura urbana i periurbana, així com el teixit 
agroecològic de la ciutat i del Parc Agrari del Llobregat.


