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MADRID

6. STRATEGIE VERDE
Prezentare generală
Orasul Madrid este capitala Spaniei şi a regiunii Madrid. Cu aproape 3.2 milioane de locuitori, este al
doilea oras cel mai populat al Uniunii Europene. Este o metropola deschisă şi multiculturale 17% din
populaţia sa apartine a 180 de naţionalităţi diferite.
Poziţia geografică strategică, iniţiativele poporului său şi investiţiile puternice făcute în ultimii ani au
transformat oraşul in motorul economic al ţării, cu rate de creştere mai mari decât restul oraselor,12%
din PIB-ul Spaniei apartine Madridului.
Serviciile si constructiile sunt principalele sectoare de producţie. Acest fapt explică densa reţea de
transport moderna, care este o referinţă a inovării în domeniul infrastructurii. Barajas este deja al
patrulea aeroport în Uniunea Europeană din punct de vedere al traficului, precum şi reţeaua de
metrou din Madrid ajunge la 319 km lungime..
Strategia verde
Puternică dezvoltare demografică şi economică a oraşului a determinat administraţiile publice să
dezvolte politici care să creeze o dezvoltare durabilă, cu scopul de a avea un oras competitiv, locuibil,
deschis culturii si integrat in mediul inconjurator.
Fiind conştient de faptul că majoritatea problemelor de mediu au o puternică bază urbană, Madridul, a
dezvoltat cea mai mare operaţiune de echilibrare a ambianţei din istoria sa recentă. Îngroparea în
reducere de 35.000 de tone de emisii CO2, imbunatatirea traficului, reducerea numărului de
accidente. Madridul printr-un proiect legat de raul Manzanares a câştigat mai mult de 3.2 milioane de
metri pătraţi de spaţii verzi care se conecteaza ambele părţi ale oraşului din jurul acesteia. Aceasta
oferă cetăţenilor acces mai bun la mersul pe jos zonele de agrement şi pentru a consolida valorii
arhitecturale şi istorice din Madrid. Datorita acestui proiect, oraşul va conta cu mai mult de 26.000 de
noi copaci care pozitiile Madrid ca al doilea oras din lume cu cel mai mare număr de arbori aliniate.
Consiliul Local din Madrid a lansat mai multe planuri cu scopul de a diminua impactul asupra
mediului, printre care vom găsi "Planul pentru utilizarea durabila a energiei şi schimbărilor
climatice Prevenirea" şi "Gospodăririi Apelor
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subteran a M-30, unul dintre principalele inele interioare ale Madridului, a realizat în ultimul an o
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. Alte planuri cum ar fi "Calitatea aerului", "mobilitatea urbană" şi "Ciclism mobilitate" au fost
de asemenea dezvoltate.
Madrid a realizat, de asemenea rezultate foarte bune în domeniile de mobilitate şi transport, cum ar fi
utilizarea energiei alternativa de vehicule municipale, precum şi cele care furnizează servicii publice.
Tehnologia aplicata in construcţii încorporează un concept nou, "bio-construcţie". Aceasta se referă
la o metodă inovatoare de planificare şi de construcţie a oraşelor,. În acest fel, clădirile sunt mai
eficiente, atractive, competitive, inteligente şi biologice.
"Planul strategic pentru zona centrală" este unul dintre angajamentele principale ale Consiliului
Local, care are obiectivul de a transforma centrul istoric al Madridului, într-un spatiu bine conectat ,
accesibil, atractiv şi competitiv. Este un proiect care vizează cel mai bun design al oraşului de astăzi,
dar, mai important, este faptul ca se gandeste la necesitatiile de maine a cetateniilor.
Toate aceste realizari au fost posibile datorită colaborării instituţiilor publice şi private, de campanii în
cadrul programului Agenda 21 a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a universităţilor de cercetare şi, în
special de colaborarea cetăţenilor, care înţeleg şi necesită un nou model de oraş.
Rolul Connected de dezvoltare urbană
Ca urmare a acestui obiectiv al durabilităţii mediului, Madridul s-a angajat să contribuie în Connected
Urban iniţiativa de dezvoltare a Cisco colaborează cu sale de Internet Business Solutions Group,
concentrându-se în utilizarea TIC în reînnoirea a cladirilor rezidentiale si spatii deschise.
Obiectivul global este de a transforma Madridul, dintr-un consumator de resurse intr-unul inteligent
care produce şi foloseşte energia, având în vedere următoarele sub-obiective:
-transformarea culturală a încurajat cetăţeanul sa fie co-responsabil în “construirea” unui oras durabil
prin auto-controlul consumului lor de energie
-a crea o cooperarea între cetăţeni, apartamente şi clădiri de locuinţe devenind modele inteligente in
privinta consumului de energie
-a stabili o platformă scalabilă, care va fi capabilă să integreze toate părţile interesate diferite în
optim şi fără sudură
HOME ENERGIE CONTROLLER
Aceasta este o soluţie, bazate pe TIC, care va ajuta cetăţenii să înţeleagă modelele lor de consum al
energie în timp real, care să le permită să reacţioneze şi să fie responsabili de comportamentul lor cu
energia electrică, gazele şi apa. În plus, un concept mai larg cunoscut sub numele de " Building
Energy Controller" este, de asemenea, legat de gestionarea energiei, de dimensiunea blocului si de
grup de cladiri de apartamente, zone de oraş şi chiar şi oraşul în sine. Astfel, consumul de energie la
Madrid va fi gestionat în comun şi de o perspectivă coordonată de către diferite organisme care sunt
implicate în aceasta, cetăţeni, utilitati sau guverne.
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In căutarea orasului de a fii cu un pas inainte a crea o soluţie TIC pentru zonele deschise din jurul
cetăţenilor care va sprijini serviciile suplimentare (educaţie, sănătate, divertisment, guvern), care va
avea un impact în cele din urmă asupra modului în care oraşul este locuit de către cetăţenii săi într-o
mod al mediului durabil .
Consiliului Local, care are obiectivul de a transforma centrul istoric al Madridului, într-un spatiu bine
conectat , accesibil, atractiv şi competitiv. Este un proiect care vizează cel mai bun design al oraşului
de astăzi, dar, mai important, este faptul ca se gandeste la necesitatiile de maine a cetateniilor.
Toate aceste realizari au fost posibile datorită colaborării instituţiilor publice şi private, de campanii în
cadrul programului Agenda 21 a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a universităţilor de cercetare şi, în
special de colaborarea cetăţenilor, care înţeleg şi necesită un nou model de oraş.

Surse documentare:
http://www.connectedurbandevelopment.org/cities/madrid
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