
El metabolisme

Metabolisme diari d’una persona sarrianenca:

Si observem Sarrià com un organisme veurem com la vida humana al barri fa servir, en un espai 
reduït, els béns de l’entorn que permeten la vida, com ara l’aire, el sòl o l’aigua. A les condicions 
ambientals sumem les aportacions canalitzades i organitzades d’aigua, combustibles (aliment, 
energia elèctrica i calorífica…) procedents de punts cada vegada més llunyans.

Sarrià té vincles amb tot el món: pinya tropi-
cal d’Indonèsia, productes elaborats a la Xina, 
petroli del golf Pèrsic, urani d’Austràlia o gas 
d’Algèria.

Per un costat, Sarrià xucla recursos d’arreu, 
mentre que, per l’altre, dissipa l’energia i ge-
nera residus sòlids, líquids i gasosos tant aquí 
com al lloc de procedència.

El metabolisme urbà és l’intercanvi de matèria, energia i informació que s’estableix 
entre l’assentament urbà i el seu entorn natural o context geogràfic.

79,4 kg MOTXILLA ECOLÒGICA
20 kg alimentació
30 kg mobilitat
7 kg productes
4 kg lleure
9 kg electricitat llar

ESPAI VITAL: 124,8 m2

urbanitzat, zones verdes i forestals
24.362 habitants en 3,042 km2

AIRE
15 L oxigen
AIGUA

2,4 L beguda
109,5 L exosomàtica
18,47 L aigua virtual

(associada als productes de  consum)
petjada hídrica total
2,53 L aigua grisa 
(contaminada en processos)

2,40 L aigua blava
(canalitzada pel rec)

13,52 L aigua verda 
(aigua de pluja)

0,29 L embotellada
ALIMENTS

1,7 kg necessitats personals
20,0 kg materials per obtenir-los
95,8 g malbaratament d’aliments 

comprats
MATERIALS

1,3 kg ciment
0,5 kg fusta
0,5 kg plàstic
1,4 kg paper
6 L petroli

ENERGIA DOMÈSTICA
8,30 kWh diaris d’energia final

3,94 kWh d’electricitat
4,08 kWh de gas natural
0,27 kWh de gas butà

GASOSOS
0,9 L aigua per transpiració
12 L de diòxid de carboni (CO

2
) de la respiració

0,5 a 2 L d’eructes i flatulències
Exosomàtics

? L contaminació de l’atmosfera local
? L i del lloc de procedència dels recursos

12,5 L evaporació d’aigua de les zones verdes
Equivalent en emissions de CO2 
20 kg diaris
8,2 kg diaris en origen dels recursos
0,33 kg per kWh d’electricitat

Causats per la mobilitat
25 g tren, metro o tramvia × km
62 g autobús per km
120 g motocicleta per km i vehicle
0 g bicicleta per km
0 g per vehicle elèctric

100 a 300 g × km per i segons vehicle

LÍQUIDS
2-3 L d’orina
244 L d’aigües brutes a la xarxa de clavegueram
? L aigües grises al lloc de procedència dels re-

cursos

SÒLIDS
150 g deposicions
1,24 kg brossa domèstica total

0,45 kg (40,3%) selectiva
0,79 kg (59,68%) no selectiva

1,30 kg residus sòlids urbans
1,75 kg residus sòlids urbans + industrials

? kg al lloc de procedència dels recursos

RADIOACTIUS
0,53 mg per kWh d’electricitat consumida 

(de 0,66 mg a 0 mg mitjana estatal segons companyia)

20 g nuclears

Sarrià, un fragment de món
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Caldrien dos planetes com el nostre si tota la humanitat tingués
 el mateix estil de vida que la població de Sarrià.


