PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 5. URBANISME
Objectiu específic

Nom Proposta

1.Planificació urbanística per
impulsar racionalització dels
desplaçaments (acabar amb
zones residencials (tipus
sprawling) i diversificar els
serveis des d'un punt de vista
d'equitat territorial i
socioeconòmica. Avançar cap
a la ciutat dels 15 minuts
(feminista, sostenible i
Modificació del POUM per a
accessible per a tothom).
afavorir la compactació de la ciutat

Descripció proposta

1.1. Modificar el POUM per a impedir el creixement desordenat
i afavorir la ciutat compacta.
2.1. Renaturalitzar els patis de 5 escoles, que alhora siguin
aules de natura i que s’obrin fora de l’horari escolar i siguin
places verdes per la ciutadania.
3.6. Transformar els patis escolars de la ciutat en refugis
climàtics i facilitar els tràmits administratius i tècnics per afavorir
la transformació dels patis escolars de la ciutat en refugis
climàtics oberts al barri. Moltes escoles disposen de
Comissions de Pati actives que fa anys que lluiten per canviar
els sòls encimentats que potencien l'efecte albedo, per
vegetació, que ajudaria a regular la temperatura i crear
ambients més agradables i adaptats a la realitat actual. Però
topen amb parets burocràtiques massa complexes que limiten
aquestes actuacions.

2.Renaturalitzar els espais
urbans verds (acabar amb
places cimentades i carrers
sense arbrat).

(No codificada). Facilitar els tràmits administratius i tècnics per
a iniciar la imprescindible i inevitable transformació dels patis
escolars de la ciutat en refugis climàtics oberts al barri. Alguns
ajuntaments com el de Barcelona ja fa temps que han iniciat
Renaturalitzar els patis de les aquest nou pla de transformació per fer front als efectes
escoles de la ciutat
negatius de l'emergència climàtica.
3.2. Redactar un pla de connectors verds, per incorporar al
planejament urbanístic i executar en els plans sectorials. Ha de
permetre tenir carrers més verds, per a vianants i amb major i
millor cobertura arbòria.
3.1. Crear refugis climàtics en zones verdes arbrades i amb
disponibilitat d’aigua per a la ciutadania.
6.1 Creació de refugis climàtics a les zones amb més
asfalt/ciment. Aquests petits oasis de vegetació a la ciutat tenen
dues finalitats, aportar ombres i millors temperatures als mesos
més càlids, com la d’augmentar i protegir la biodiversitat dins la
ciutat.

3.Adaptar la ciutat per a fer-la
resilient al canvi climàtic
(resiliència davant riuades,
resiliència davant onades de
calor...).

Creació d'un pla de connectors
verds i refugis climàtics exteriors
amb vegetació per incorporar al
planejament urbanístic

3.Adaptar la ciutat per a fer-la
resilient al canvi climàtic
(resiliència davant riuades,
resiliència davant onades de
Mitigar el risc de riuades de forma
calor...).
intermunicipal

4.Recuperar els carrers i
l’espai públic com a lloc de
trobada comunitària i
socialització.

Reformar els espais públics
fomentant els espais naturals i
comunitaris i evitant la segregació
social

4.1. (Eix 10) Intentar evitar els “refugis” en establiments
interiors (illes) de fred i calor, que generen un gran consum
d’energia → Garantir l’accés a l’habitatge i als recursos a
tothom perquè aquests refugis no siguin necessaris.

3.5. Per evitar riuades cal un treball conjunt amb altres
municipis.
4.1. Treure espai al cotxe per a guanyar espais naturals i
comunitaris.
4.2. Repensar el model d’espai públic ja consolidat.

Pàgina 1 de 2

PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 5. URBANISME
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
5.Fer un urbanisme que eviti la segregació espacial de les
persones segons el seu nivell socioeconòmic i ofereixi un espai
públic i serveis de qualitat a tothom.
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