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Seminari 1
Refugis Climàtics

Seminari 2
Gestió del litoral en un context de canvi climàtic 
(1er trimestre 2022)

Cicle de Seminaris

Decàleg
Relatoria

La Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
han promogut l’organització d’un cicle de seminaris tècnics sobre accions 
locals d’adaptació al canvi climàtic. L’objectiu del cicle és aportar i 
compartir coneixements fruit de les accions concretes d’adaptació que 
estan portant a terme diferents ajuntaments i ens municipals. 

CICLE DE
SEMINARIS
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Què cal tenir en 
compte a l’hora 
d’implantar refugis 
climàtics?

Decàleg

1. Recolzar-se en experiències i estudis previs que ajudin per 
prioritzar les actuacions a realitzar i que permetin gestionar les 
inversions de manera eficient.  

2. Seleccionar els espais i equipaments que donin resposta 
a les característiques que han de tenir els refugis. Les 
biblioteques municipals són un exemple avalat.  

3. Planificar procurant la cobertura màxima del territori tenint 
en compte la distribució demogràfica de la població vulnerable. 

4. Promoure un grup motor de treball que lideri el procés i 
que faciliti la coordinació entre els equips implicats: les 
persones que tenen diferents nivells de competència sobre 
l’organització del territori, els serveis municipals i les persones 
que són referents de les diferents tipologies d’equipaments. 

Què és un refugi climàtic?
Son espais interiors o exteriors que 
proporcionen confort climàtic i que 
s’activen en situació d’emergència 
generada per la calor, però que, 
fora d’aquests episodis, tenen 
altres finalitzats.

SEMINARI 1
REFUGIS CLIMÀTICS
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Decàleg

5. Establir protocols d’atenció i d’operativa, i vetllar per una 
comunicació fluida entre els equips implicats, per garantir 
que el personal treballador en els espais refugi tinguin la 
informació necessària. 

6. Planificar una comunicació externa adequada als diferents 
perfils d’usuaris i a través dels canals d’informació més 
eficients i efectius. Especialment tenint en consideració quins 
són els mitjans per arribar a la població vulnerable. 

7. Garantir l’accessibilitat, el confort i el descans en els espais; 
disposar de llocs per asseure’s, punts d’aigua per beure, etc. 
 

8. Teixir ponts amb entitats solidàries i assistencials per arribar 
a la població més vulnerable.  

9. Destinar recursos a l’avaluació i el seguiment per millorar 
l’operativa, l’accessibilitat o l’adequació dels espais.   

10. Planificar en clau de futur: dels refugis climàtics a 
les xarxes de frescor per donar cobertura no només en la 
destinació sinó també en els desplaçaments. 
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Les persones convidades a participar són referents en l’estudi, el disseny i la planificació de refugis 
climàtics pel fet d’haver facilitat i/o desenvolupat projectes d’adaptació d’espais i equipaments en 
zones confortables davant la calor. 

En presentar els seus projectes, totes elles han reforçat la importància d’actuar davant de 
l’augment dels episodis de calor extrema i del perjudici que aquests tenen per la salut de 
la població, específicament per a col·lectius més vulnerables com la gent gran o els infants. 
Partint d’aquesta motivació, les persones convidades han compartit la seva experiència i els seus 
aprenentatges, molts dels quals presentaven aspectes comuns i essencials. 

Per una banda, es va remarcar la necessitat d’establir un equip motor que lideri el projecte i que 
actuï de manera transversal coordinant la resta d’equips implicats, segons les competències 
municipals i l’organització de cada administració. En aquest sentit, l’experiència de l’Ajuntament 
de Barcelona com la de la Xarxa Metropolitana de refugis climàtics (XMRC) de l’AMB son un clar 
exemple de la importància de coordinar la comunicació i l’operativa. 

Per altra banda, es va reforçar l’objectiu de poder oferir una cobertura territorial equitativa i 
socialment justa de manera que s’arribi a la població vulnerable. En son exemple la ciutat de 
París, amb una extensa xarxa d’illes de frescor de proximitat. També la cobertura màxima de la 
població al voltant dels 10 minuts a peu de la ciutat de Barcelona o de l’Hospitalet de Llobregat. 

Totes les experiències compartides han coincidit a assenyalar la dificultat d’arribar a la població 
de risc i que no sempre les accions de comunicació planificades i els canals escollits, han estat els 
més eficaços. En aquest sentit, molts projectes han posat de manifest la importància d’establir 
aliances amb entitats socials del territori i identificar molt bé els canals informatius a l’abast 
de la població vulnerable. 

Alhora, també s’ha reforçat la idea de disposar d’una pla de comunicació a escala de ciutat que 
permeti la identificació dels espais refugi amb elements gràfics i que difongui de manera 
constant els missatges preventius, no només durant les èpoques de calor, especialment per 
diferenciar els usos dels espais refugi dels espais assistencials. 
Es coincideix també que, uns dels passos clau per seguir fent créixer la disponibilitat d’espais 
refugis implica explorar el paper que han de tenir els espais privats. I, alhora, també s’identifica 
un marge de creixement oferint espais refugi nocturns i itineraris de frescor que connectin els 
espais entre si, com ha desenvolupat la ciutat de París. 

Relatoria
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Relatoria

En conjunt, les presentacions van oferir una mirada contrastada i complementaria a partir dels 
projectes duts a terme i dels aprenentatges adquirits. Les seves experiències constaten que 
l’habilitació d’espais i equipaments com a refugis climàtics és, a més de necessària, possible. A 
continuació es relaten els principals aprenentatges.

Mira tot el seminari aquí. 
Consulta la documentació.

Entorns d’oportunitat: espais de confort per al 
refugi climàtic 
La Silvia Escolano, tècnica de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, 
juntament amb la Mireia Gascon, investigadora de l’ISGlobal, han presentat l’estudi ‘Localització, 
avaluació i adequació d’entorns escoles en espais de refugi climàtic’. Aquest es planteja com 
una eina que ajudi a les administracions locals a prioritzar i a detectar zones vulnerables a la 
calor. Aquestes zones, ha reforçat la Silvia Escolano, es presenten com a entorns d’oportunitat 
des d’on treballar per oferir major qualitat ecològica i millorar la biodiversitat urbana, afavorir 
l’equitat territorial i social, i integrar mesures d’adaptació al canvi climàtic i incrementar la 
resiliència.

En aquest sentit, l’estudi ofereix criteris tècnics i objectius per facilitar la identificació d’espais 
de confort per al refugi climàtic i ajudar als municipis a prioritzar i a planificar les seves 
actuacions. És un document que serveix de punt d’ancoratge des d’on començar a treballar i permet 
ser més eficients les inversions que es fan, optimitzant els diners i recursos de què es disposa. 

La investigació s’ha centrat en entorns escolars de gairebé dos mil centres d’educació infantil 
i primària de la província de Barcelona i el seu entorn (excloent la ciutat de Barcelona). La Mireia 
Gascon, ha explicat que es van tenir en compte cinc seccions d’indicadors per calcular el risc de 
vulnerabilitat respecte al confort tèrmic: la urbanització, els espais verds i blaus, els equipaments o 
serveis, la temperatura, l’sky view factor i el nivell socioeconòmic. La selecció dels centres educatius 
es va fer segons l’adreça postal i a tres radis (buffers) diferents. La metodologia emprada podria 
aplicar-se a altres entorns. 

La Silvia Escolano ha explicat que l’estudi no es farà públic perquè conté material sensible, 
però sí que és possible consultar-lo de manera particular.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLm0fbiX1LTHUb7cV6teOJiY9c2fpa9CD4
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/accions-locals-d-adaptaci%C3%B3-al-canvi-clim%C3%A0tic
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Refugis climàtics a la ciutat de Barcelona: 
l’impuls i evolució de la xarxa 
L’Andoni González, tècnic del Departament de Resiliència Urbana de l’Àrea d’Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona i ha compartit l’experiència de la ciutat en el desenvolupament d’una 
xarxa de refugis climàtics. En primer lloc s’ha definit el concepte de refugi climàtic com a espais 
-siguin interiors o exteriors- que proporcionen confort climàtic i que s’activen en situació 
d’emergència generada per la calor, però que, fora d’aquests episodis, tenen altres finalitzats. La 
població a la qual es dirigeixen és, sobretot, la més vulnerable a la calor però no són equipaments 
sensibles o assistencials. 

Seguidament s’ha presentat el projecte que ha desenvolupat l’Ajuntament de Barcelona al llarg 
dels darrers anys, el qual, inicialment, va considerar que els refugis només s’activessin arran dels 
avisos de calor extrema, però que, finalment, ha convingut que estiguin en ús durant la temporada 
de calor estival. La xarxa actualment compta amb 155 equipaments, garantint nivell màxim de 
la cobertura del territori 93% de la població a 10 minuts a peu, i d’un mínim de 74%. 

Pel bon funcionament de la xarxa, s’ha remarcat la importància de coordinar un pla de comunicació 
interna i un protocol d’actuació entre els diferents equips implicats; des del grup promotor, 
passant per les persones referents de l’administració en els espais, fins a les persones específiques 
que treballen in situ en els espais. 

Alhora, es recomana definir un pla de comunicació extern que permeti, per una banda, identificar 
els espais habilitats amb senyalística i, per altra banda, donar a conèixer aquest servei a les 
persones vulnerables a través dels canals idonis. Precisament des de l’Ajuntament s’estan 
explorant noves maneres d’arribar aquesta població a través xarxes de voluntaris i de programes 
d’ajuda amb persones vulnerables.
Els reptes de futur passen també per treballar la transversalitat dels refugis climàtics amb altres 
projectes com pla d’ombres o xarxes de frescor. 

Relatoria
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El seguiment i l’avaluació dels espais refugi 
climàtic de Barcelona 
La Gemma Conde, tècnica de l’àrea de medi ambient i eficiència energètica de Barcelona Regional, 
ha compartit com s’ha portat a terme el treball de camp a 73 dels refugis climàtica de Barcelona 
durant l’època de funcionament per tal de fer-ne seguiment i avaluació dels seus usos. 

S’ha remarcat la importància de poder establir aquests tipus de mecanismes per tal de poder 
revisar i millorar el servei que s’està oferint a la població. En aquest sentit, es va optar per visitar de 
manera prioritària aquells espais que havien generat més dubtes i/o que les persones treballadores 
manifestaven més preguntes. Les principals dades recopilades durant el treball de camp han 
estat: informació general de l’equipament (horaris, aforaments, etc.), confortabilitat i accessibilitat 
(ubicació de la zona refugi, seients, punts d’aigua, vegetació, accés amb transport i per persones 
amb mobilitat reduïda, etc.) i, finalment, s’ha demanat la de manera quantitativa una valoració a la 
persona que fa el treball de camp. 

El treball de camp confirma que els espais refugi més ben valorats són les biblioteques, seguit 
dels espais de proximitat, els espais esportius i els museus. A tall de valoracions, es posa en 
valor el treball de comunicació previ per tal que les persones treballadores dels espais puguin 
acollir positivament la iniciativa i, per contra, s’assenyala com a dificultat el fet de poder identificar 
el nombre d’usuaris dels refugis diferents dels usuaris habituals dels equipaments i, quan s’ha 
pogut identificar ha estat un ús relativament baix. 

A tall de conclusió, els aspectes més rellevants que ha traslladat la Gemma Conde per a la 
implantació d’espais refugi són: la creació d’un grup motor que lideri el procés i tingui una funció 
transversal; la implicació de les diferents persones amb competència sobre els equipaments o 
espais escollits; la figura d’un referent segons les diferents tipologies d’espais i la implicació de 
les persones treballadores dels equipaments en si. En aquest sentit, establir un protocol de 
comunicació interna i operativa entre les diferents figures implicades en el procés. 

Relatoria
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Mirada a l’exterior. 
Què s’està fent en altres països ? 

• Hi ha tres grans zones d’implantació: EEUU, Europa i Austràlia. 
• El 79% dels equipaments destinats són públics, front el 21% d’ús privat.
• El 85% dels espais són interiors.
• El 75% dels espais proporcionen confront en front a la calor; només el 25% ho fa pel confort 

fred i calor, alhora. 

CALIFORNIA +info 
Amplien els seus horaris habituals per cobrir les necessitats de la població.

Inclouen centres comunitaris, parcs i zones de recreació, edificis públics, etc.

CHICAGO +info
Un espai habilitat amb calefacció i aire condicionat per passar-hi les hores de fred i de calor 
extremes de calor.

Tenen més de 100 espais de refugi climàtics en règim de nocturnitat, per oferir un servei 
d’acolliment a les persones sense llar o a les persones més necessitades.

NOVA YORK +info
Pla per proporcionar 74.000 aires condicionats a les cases de persones majors de 60 anys, 
amb  ingressos baixos.

Ajuda a pagar les factures d’electricitat de 450.000 novaiorquesos vulnerables.

AUSTRALIA
Es proporciona aigua de forma gratuïta.

Ajudes amb el transport dels ciutadans als centres o s’ofereix transport públic durant el dies 
més extrems de l’onada de calor.

Informacions obtingudes a partir de l’estudi realitzat per Barcelona Regional 
per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2019. 
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https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/heat/cooling-centers.page
https://www.chicago.gov/city/en/depts/fss/provdrs/serv/svcs/dfss_cooling_centers.html
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/350-20/mayor-de-blasio-covid-19-heat-wave-plan-protect-vulnerable-new-yorkers
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Amb el suport de:


