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Les 8 platges de Barcelona estan afectades per risc 

alt en relació als temporals marítims. A excepció 

de la platja de la Barceloneta, la resta tenen prop del 

80 % de la seva superfície afectada per aquest risc.  

Cada any es perden 32.000 m3 de sorra. 



La resiliència urbana és la capacitat de les ciutats de 

prevenir, o en els casos que sigui inevitable, minimitzar 

l’impacte dels riscs naturals i antròpics als que es veu 

exposada, ja siguin episodis puntuals o tensions dilatades 

en el temps, i recuperar-se tant aviat com sigui possible 

per tal de mantenir les seves funcions essencials 
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Infraestructures i 

continuïtat de serveis 

Medi ambient i canvi 

climàtic 

Benestar social i salut de 

les persones 

És important gestionar els riscs de 

manera proactiva 



Garantir l’ ACCESSIBILITAT dels espais 
públics i incrementar el parc existent 
assegurant una distribució del verd 
igualitària en tota la ciutat. Eliminar les 
barreres físiques i arquitectòniques en 
aquests espais i en els recorreguts per 
arribar-hi. 

 

Garantir la SEGURETAT dels espais públics 
de la ciutat - incloent carrers, places, 
parcs, platges etc. - al llarg del dia i de la 
nit. 

 

Promoure la INCLUSIÓ i la COHESIÓ 
SOCIAL a través de l'espai públic, garantint 
la diversitat d'usos i usuaris al llarg del dia i 
de la nit. 

 

Fer que l'espai públic sigui HOSPITALARI 
per a tothom. 

 

Fer que l'espai públic sigui SALUDABLE, 
davant els reptes de contaminació acústica 
i / o atmosfèrica que afecten la ciutat. 

 accessibilitat 

 

  inclusió i cohesió 

social 

 

  hospitalitat 

 

 salubritat 

 

 

 seguretat 

 

 

+ serveis socioambientals del 

verd urbà 

 

 

ESPAI PÚBLIC 

 Resiliència >> Espai públic 

 



 La infraestructura verda contribueix 

a mitigar i a adaptar-nos als riscs 

dèficit espais 
verds i contacte 

amb medi natural  

 

 

 canvi climàtic 

 

 calor 

espai públic més 
inclusiu 

 

 

 episodis climàtics 
extrems + servers i 

freqüents 

 

 

... 

 

 

 Serveis 

socioambienta

ls dels espais 

verds urbans 

 


