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2 esPai PúBLic i moBiLitat: 
del carrer per circular al 
carrer per viure-hi

Diagnosi

Barcelona és una ciutat mediterrània (amb un clima benigne i un ús intensiu de l’es-
pai), compacta (amb habitatges plurifamiliars amb locals de concurrència pública a la 
planta baixa i amb un gran entramat d’infraestructures subterrànies), complexa (amb 
mixticitat d’usos) i densa (15.000 habitants per km2). 

Aquest model de ciutat comporta avantatges per a la cohesió social i l’eficiència de 
les xarxes metabòliques que la fan funcionar, com la mobilitat i la distribució d’aigua, 
matèria, energia i informació. Alhora permet optimitzar l’ús del sòl i mantenir espais 
naturals al voltant de la ciutat. Però també implica la necessitat de fer un manteniment 
intensiu de l’espai públic per evitar-ne la degradació, esponjar la ciutat, augmentar la 
presència de verd, saber conviure en uns espais multifuncionals i controlar la hiperfre-
qüentació d’alguns indrets.

Barcelona ha aconseguit recuperar més de 74,5 hectàrees d’espai per a vianants, grà-
cies a la creació de superilles, la recuperació de sòls industrials, la rehabilitació de 
nuclis antics, el soterrament d’infraestructures i l’obertura d’interiors d’illa de l’Eixam-
ple i patis d’escola. Pel que fa al manteniment, s’ha fet un esforç molt important per 
coordinar les obres i s’actua de manera integral sobre voreres, mobiliari, llum, clave-
gueram, arbrat, paviment i senyalització. 

Sobre la mobilitat, es pot dir que Barcelona disposa d’un repartiment modal molt bo. 
Aproximadament el 80% dels desplaçaments interns i el 56% dels de connexió es fan a 
peu, amb bici o en transport públic. 

Tot i així, el trànsit és responsable del 37% de les emissions de gasos d’efecte d’hi-
vernacle, del 50% de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules, i del 80% del soroll. 
Cal, per tant, continuar treballant conjuntament per fer la mobilitat més sostenible 
a escala metropolitana, reduint-ne les externalitats i fent-la més saludable, segura i 
eficient. Hem d’avançar en la cultura de l’espai públic compartit, i revertir la predomi-
nança del cotxe. 

Línies D’acció

Enfortir el model de ciutat metropolitana amb espai públic de qualitat, compacta, 
complexa, diversa i ben connectada.

Instaurar noves superilles i potenciar barris a velocitat humana on es viu i treballa, 
reduint la mobilitat obligada. Jerarquitzar els usos de les vies. Crear nous atractors 
urbans, que generin centralitat als barris.

Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics urbans i vetllar per l’ús ordenat i 
racional de l’espai públic. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà, dels edificis i dels 
locals, impulsant una arquitectura de qualitat en consonància amb la seva funcionali-
tat i contribuint a crear un entorn harmònic.

Recuperar els carrers per a les persones, generant un espai públic pacificat i acollidor, 
i impulsant una cultura d’espai públic compartit. Promoure i prioritzar la vida al carrer, 
els llocs de convivència, l’estada i el joc. 

Promoure i optar per una mobilitat segura, sostenible i activa, augmentant els des-
plaçaments realitzats en modes no motoritzats. Fomentar la mobilitat a peu augmen-
tant, ordenant i millorant la superfície destinada als vianants i proporcionant més in-
formació i senyalització; també per als més petits, amb la implantació i la millora dels 
camins escolars.

Aconseguir una ciutat amable i segura per a la bicicleta, amb facilitats per circular 
(xarxa de carrils bici), accedir al transport públic i aparcar, i en bona convivència amb 
els vianants. Potenciar la bicicleta pública, també entre els més joves, i ampliar-la a 
escala metropolitana. Desenvolupar iniciatives de foment de la bicicleta (tallers, for-
mació, divulgació).

Excel·lir en l’accessibilitat universal al transport públic, als edificis i als espais de con-
currència pública evitant obstacles innecessaris i ordenant l’aparcament. 

Progressar cap a un transport públic metropolità interconnectat excel·lent. Ampliar 
i optimitzar la xarxa: metro (finalitzar la L9), bus ortogonal, connexió de tramvies, au-
tobusos de barri i bus nocturn. Fer-lo assequible a tothom.

Promoure estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle privat motoritzat (cotxes, mo-
tos, furgonetes, etc.): regular la circulació en zones estratègiques de la ciutat (zones 
30, horaris, restriccions...), crear aparcaments perifèrics i carrils VAO, etc. Promoure 
la conducció eficient. 

Implantar mesures específiques per a la distribució urbana de mercaderies, tant de 
petites flotes de repartiment com de grans distribuïdores. Regular horaris i aparca-
ments, optimitzar rutes, potenciar les microplataformes de distribució amb solucions 
d’última milla més eficients (bicicleta, vehicles elèctrics).
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