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Per tal que Barcelona esdevingui una veritable ciutat intel·ligent ha de

garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, que han

de poder viure en barris on també es pugui treballar, estudiar i gaudir

de l'entorn. Barris productius de velocitat humana. Però al mateix

temps, amb dos grans objectius estratègics: l'autosuficiència i les

emissions zero. Metropòli hiperconnectada d'alta velocitat.

Aquests dos grans eixos guiaran la transformació de Barcelona,

passant dels petits gestos a les grans modificacions. Hem de ser

agosarats i atrevits per cercar solucions innovadores als problemes

actuals i anticipar-nos als futurs.

A Barcelona som actius en aquest aspecte, i anem pel bon camí.

Individualment ja hem agafat consciència de la necessitat de reciclar,

d'aprofitar els recursos de què disposem, d'estudiar noves fonts

d'energia,... I l'Ajuntament, a més a més, de continuar incentivant

aquests bons hàbits, lidera grans processos de transformació. De

l'edifici autosuficient al barri autosuficient, del verd decoratiu a la

renaturalització de la ciutat, de l'estalvi a la gestió intel·ligent dels

recursos naturals....

La xarxa de climatització urbana centralitzada és un exemple

palpable d'aquesta nova manera de construir. És un sistema capaç de

produir energia a gran escala aprofitant els residus de la ciutat,

minimitzant l'alteració del nostre entorn, alhora que és capaç de fer un

repartiment a petita escala d'aquesta energia per tal que ens arribi a

tots.

Preocupar-nos de l'eficàcia ja no és suficient. La xarxa de

climatització urbana que desenvolupa i explota l'empresa Districlima

és un exponent de l'eficiència energètica que volem, i representa

clarament la direcció cap a la que aquest Ajuntament vol endegar les

noves passes, que permetran seguir avançant en posicionar

Barcelona com a referent mundial en la gestió intel·ligent, allò que ara

anomenem Smart-City.

Sens dubte aquesta guia contribueix a agafar consciència de la nova

direcció cap a la que hem d'anar tots junts.

Antoni Vives

Tinent d'Alcalde

d'Hàbitat Urbà
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