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resiLiència i 
resPonsaBiLitat 
PLanetària: 
de la resposta puntual a 
l’acció global

Diagnosi

Les ciutats tenen una gran responsabilitat en la recerca de solucions, atès que con-
centren una bona part del consum de recursos i generen impactes ambientals locals i 
globals. Alhora, a causa de l’elevada densitat de les persones que hi viuen, dels serveis 
i les activitats que s’hi desenvolupen i de les infraestructures que s’hi localitzen, són 
més vulnerables als riscos i específicament als derivats del canvi climàtic. Barcelona 
és, a més, una ciutat especialment sensible al canvi climàtic, per la seva situació a la 
zona mediterrània, i es pot veure afectada per sequeres, onades de calor, episodis d’in-
undacions, augment de la probabilitat d’incendis, salinització d’aqüífers, etc.

Per fer front a aquest repte localment, hem de trobar solucions innovadores capaces 
de reduir els riscos sobre la salut i protegir les infraestructures de subministrament 
d’aigua i energia, de transport i de gestió de residus.

A Barcelona, només emetem 2,5 tones de CO2 equivalent anuals per habitant, però, 
tot i així, cal reduir encara més les emissions o bé capturar-les (mitigació), i ens cal 
incorporar els riscos del canvi climàtic en la planificació de la ciutat, per fer-la més 
adaptable als canvis, més resilient. 

Com més petita sigui la petjada ecològica de Barcelona, més independent serà de 
l’exterior, menys impacte produirà i més resilient serà. Cal doncs avançar cap a l’ho-
ritzó de l’autosuficiència, seguint les estratègies d’adaptar la qualitat dels recursos als 
usos que es preveuen (per exemple, amb l’ús d’aigua freàtica per a la neteja o el reg de 
parcs i jardins), de reduir el consum (reduint la demanda i augmentant l’eficiència) i de 
produir localment tot allò que siguem capaços.

Barcelona també ha de continuar participant activament com fins ara en la cons-
trucció de respostes globals, a través de xarxes internacionals o a través de relacions 
bilaterals, tant per facilitar l’intercanvi d’experiències com per alimentar i liderar el 
debat a favor d’una societat més justa.

Línies D’acció

Millorar la capacitat d’acció proactiva i preventiva per disminuir la vulnerabilitat. 
Governança i gestió integral de riscos. 

Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions d’efecte d’hi-
vernacle. En el cas que no es puguin reduir a zero, recórrer a la compensació.

Prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic: adaptar les infraestruc-
tures, garantir la disponibilitat d’aigua, minimitzar els efectes sobre la salut, selec-
cionar espècies vegetals adequades, etc.

Caminar cap a l’autosuficiència energètica*: reduir el consum d’energia i augmen-
tar l’aportació d’energia renovable local per garantir-ne el subministrament.

Recuperar i potenciar la producció alimentària local i de proximitat, tot millorant 
la seguretat, i avançar cap a la sobirania alimentària*. Protegir i recuperar els espais 
de producció d’aliments.

Fer una bona planificació de la gestió de l’aigua, adaptant-ne la qualitat als dife-
rents usos. Aprofitar els recursos hídrics alternatius disponibles: aigua de pluja, ai-
gües grises i depurades, aigua freàtica. Millorar-ne els tractaments per possibilitar 
aquests usos o retornar-la al medi en condicions òptimes.

Minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta: mar, zones humides, rius, boscos, 
atmosfera. Responsabilització de la ciutat respecte als seus impactes globals.

Mantenir el posicionament de la ciutat a escala internacional pel seu compromís 
amb la sostenibilitat. De manera especial, impulsar i liderar les polítiques sosteni-
bilistes en l’àmbit mediterrani.

Cooperar amb altres ciutats i ciutadanies. Promoure la justícia social global fomen-
tant la coresponsabilitat planetària.

Promoure la cultura de la pau i la cultura de la no-violència, afavorint la resolució 
pacífica de conflictes interns i externs a la ciutat.
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