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Barcelona, una metròpoli en transició
Cercle Virtual
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Vicente Guallart, arquitecte
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Sasha Jokic, Starsk Lara  and Nasim Fashami. Professor Marta Male-Alemany
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Producció centralitzada d’energia 

(avui)
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Producció distribuida d’energia 

(demà)

COBERTES SOLARS

MOTO ELÈCTRICA

COTXE ELÈCTRIC

MIXTICITAT D’USOS

RECICLATGE D’AIGUA

CALEFACCIÓ DE BARRI

Illes autosuficients
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Re-generació energètica de barris

1.Define strategical vision for the city



11/6/2020

8



11/6/2020

9

Centralized Decentralized Distributed

City Structures

Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats

Re-generació energètica de barris



11/6/2020

14



11/6/2020

15

Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
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1867  Cerdà Urbanization              1867 Marx Economy 

URBANISME O REVOLUCIÓ
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats

Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats
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1. Torre Baro - viewing point
2. Vallbona - agricultural 

area
3. Trinitat Nova - park inside 

the highway node
4. Sagrera Park on top of 

the railway lines
5. Industrial area
6. Besos river and Sant 

Andreu historical area
7. Project site
8. La Mina neighbourhood
9. The Forum/depuradora?

El Besòs: Un riu esperant una ciutat
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats
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1867  Cerdà Urbanization              1866 Haeckl. Ecology 

URBANISME I ECOLOGIA
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PRODUCTS MADE FROM FOREST
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Propostes per fer de Barcelona una ciutat d'Emissions Zero al 2050

1.Autosuficiència: Fer el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona, amb
pressupost i fites (i complir-ho) 
2. Blockchain de l'Energia: Implantar amb un barri pilot i després a la ciutat
el Blockchain de l'Energia
3. Biomassa Social: Fer centrals de biomassa per fer xarxes de calor i fred als
barris de muntanya: Ciutat Meridiana 
4. Fab City: Fer la re industrialització digital i ecològica de Barcelona
5. Empoderament ciutadà: Transformar als treballadors-consumidors en 
emprenedors-productors a través de formació i laboratoris d'innovació
6. Mobilitat Privada 0: Eliminació progressiva dels vehicles privats al carrer
7. Aliments reciclant aigua: Permetre crear hivernacles als edificis de BCN per 
produir aliments, sense augmentar edificabilitat
8. Habitatge Social 0 emissions: Construir 100.000 habitatges d'emissions 0 i 
reformar tota l'estructura urbana construïda. 
9.Bio economia: Fer el Parc de Collserola i l'àrea metropolitana el centre 
de referència de la Bioecologia al món. 
10. L’aigua com origen de les Biociutats
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Barcelona Biocity
Cercle d’Infraestrctures

4 de Novembre 2020

economia és ecologia


