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1. Resultat retrat de ciutat 
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LENT GLOBAL-ECOLÒGICA 

Límit planetari Indicador Unitat 

Ús fertilitzants N Nitrogen de fixació industrial i intencional Kg N/ any 

Ús fertilitzants P Fòsfor aplicat als cultius Kg P/ any 

Canvi climàtic Emissions de CO2 segons el consum Tones CO2/ any 

Ús d’aigua Extracció d’aigua blava M3/ any 

Canvi d’usos del sòl HANPP incorporada Tones de C/ any 

Petjada ecològica Requeriments de superfície biològicament 
productiva 

Hectàrees 
global/ any 

Petjada material Extracció material per la demanda final Tones/ any 

 

LENT LOCAL-SOCIAL 

Àmbit Indicador Unitat 

Salut Prevalença de mala salut mental o risc de patiment psicològic % 

Habitatge 
Proporció de famílies que destinen més del 40% del seus 
recursos a les despeses de la llar 

% 

Alimentació Llars que pateixen alguna o una elevada inseguretat alimentaria % 

Aigua Risc de pobresa hídrica % 

Connectivitat Ordinadors (portátil i sobretaula) % 

Comunitat Percepció de soledat % 

Cultura Població que no fa cap pràctica cultural de manera habitual % 

Mobilitat Morts en accidents de trànsit atesos per la Guàrdia Urbana núm 

Educació Alumnes d’educació obligatòria matriculats en escoles públiques % 

Energia Persones que pateixen risc de pobresa energètica % 

Ingressos Població amb una taxa de privació material severa % 

Feina Taxa d’atur a Barcelona % 

Pau i justícia 
Persones que han patit un conflicte de convivència (al barri o 
comunitat) 

% 

Veu política Població amb gens o poc interès per la política % 

Equitat social Índex de GINI 0-100 

Igualtat en la 
diversitat 

Dones > 16 anys que han patit una situació de violència masclista 
(no comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme) el darrer any 

% 
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2. Reptes prioritaris identificats 

Síntesi dels àmbits de treball prioritzats en el marc dels tallers i indicadors del City Dònut i del 

cicle Transicions cap a una nova economia. 

1. L’emergència climàtica. 
2. La pèrdua de biodiversitat.  
3. La salut planetària i de les persones.  
4. El model alimentari.  
5. El model de producció i consum. 
6. L’accés a l’habitatge.  
7. La mobilitat segura, sostenible i saludable.  
8. El model energètic.  
9. El model cultural 

 

3. Relació de projectes compartits proposats per les organitzacions de la xarxa 

Els participants a les 2 sessions de treball van concretar els següents 7 projectes, agrupats en 

cinc grans àmbits:   

Model de mobilitat: 

1. Activem-nos!: traspassar usuaris del vehicle privat a la bicicleta i a peu en els 

desplaçaments quotidians. 

Model energètic: 

2. Al terrat carreguem piles!: incrementar l’energia produïda a la ciutat de fonts renovables.  

Model alimentari: 

3. Tots a pastar!*: reduir el consum de proteïna animal (de producció intensiva) (*les 

persones han de menjar més vegetals i la carn que mengem ha de pastar) 

4. Això no té ‘desperdici’!: reduir el malbaratament alimentari. 

Verd i biodiversitat: 

5. Una ciutat plena de vida: incrementar i millorar la superfície de verd* en l’espai públic i 

privat.  

Model de producció, consum i estil de vida: 

6. Limita’t i fes-te circular: reduir el consum material, promoure la producció i el consum 

circular. 

7. Localitza’t: promoure el consum en comerç local de productes fabricats localment. 


