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I. EL MARC DE REFERÈNCIA 
 

El context internacional 

 

Al món 

L'eradicació de la pobresa i el manteniment dels ecosistemes de suport a la vida i al 
desenvolupament humà per a nou mil milions de persones (població mundial prevista 
per 2050), són dos objectius que cal assolir conjuntament i a totes les escales. 

Per a fer aquest camí Kate Raworth (2012) ha proposat una brúixola que apunta en la 
direcció correcta com a resultat d’integrar els reptes dels límits planetaris i els 
requeriments del desenvolupament humà. Es coneix popularment com ‘el donut’. 

Raworth proposa trobar la manera de viure dins d’aquest ‘donut’, en el que seria un 
Espai Just i Segur. Així completa amb la dimensió humana un concepte que s’havia 
començat a estendre (Rockström, Steffen i altres, Stockholm Resilience Center, 2009) 
en la comunitat científica amb l’acrònim SOS (Safe Operating Space) 
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L'objectiu del desenvolupament econòmic ha de ser situar la humanitat en aquest 
espai segur i just, posant fi a les privacions i mantenint-nos dins de nivells segurs de 
consum de recursos. Les polítiques de creixement tradicionals han fracassat en 
complir amb els dos comptes: molt pocs beneficis del creixement del PIB han anat a 
les persones que viuen en la pobresa, i massa percentatge de la pujada del PIB ha 
estat a costa de la degradació dels recursos naturals.  

De manera confluent, Griggs, Stafford-Smith i altres (2013) remarquen que la 
sostenibilitat i l’eradicació de la pobresa són una doble prioritat, atès que el 
funcionament estable dels sistemes de la Terra és prerequisit per a una societat global 
pròspera. Per això reformulen la definició clàssica de Desenvolupament Sostenible 
de la Comissió Brundtland (1987) com: "El desenvolupament que satisfà les 
necessitats del present salvaguardant el suport bàsic de la Terra per a la vida, del qual 
depèn el benestar de las generacions actuals i futures". 

 

 

A les ciutats 

 

Som al mil·lenni urbà . A dia d'avui la 
població mundial és de 7.000 milions de 
persones, de les quals més de la meitat viu 
en ciutats .El 2010 la població urbana va 
superar la població rural, i pel 2050 
s'espera que més de dos terços de la 
població viurà en ciutats. 

 

Així les coses, es pot estar d’acord amb el 
que va expressar Ban Ki-Moon a la cimera 
de Rio+20: El camí de la sostenibilitat 
passa per les ciutats. 

Les polítiques de desenvolupament sostenible de les ciutats han anat evolucionant des 
dels objectius inicials, relacionats amb la correcció dels problemes ambientals 
(contaminació de l’aire i l'aigua, residus, soroll), la recerca de l'eficiència en el consum 
de recursos, i la minimització dels impactes locals. Des de fa ja molts anys, els plans 
de Sostenibilitat persegueixen convertir-les en entorns de gran qualitat, atractius per 
viure i treballar, singulars per la seva cultura, biodiversitat i paisatge salvaguardats. 

En el marc de Rio+20, la xarxa ICLEI va aprovar la seva estratègia 2012-2018 (Pla de 
Belo Horizonte), amb agendes orientades a donar suport a les ciutats en el seu 
compromís local amb la sostenibilitat global. 
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 Pla de Belo Horizonte. Les agendes de ICLEI 2012-18 
 

 - Ciutats eficients en la gestió dels recursos 

 Una ciutat eficient va més enllà de la minimització de l'ús dels recursos naturals, i 
és productiva. 

 

 - Ciutats biodiverses 

 Una ciutat biodiversa considera la seva relació amb la naturalesa, tant dins com 
fora de les seves fronteres administratives, i ofereix solucions sostenibles per 
afrontar els reptes del desenvolupament urbà i de la conservació de la 
biodiversitat. 

 

 - Ciutats baixes en emissions de carboni 

 Ciutats amb baixes emissions de carboni, o fins i tot ciutats neutrals en carboni 
indiquen la seva sostenibilitat, fent especial èmfasi en la mitigació del canvi 
climàtic. 

 

 - Ciutats resilients 

 Una ciutat resilient és de baix risc als desastres naturals i als provocats per l'home. 
Redueix la seva vulnerabilitat mitjançant la pròpia capacitació i preparació per 
prevenir i respondre als reptes, ja siguin derivats del canvi climàtic o de les crisis 
econòmiques. 

 

 - Ciutats amb una economia urbana verda 

 S’entén que una economia urbana verda és productiva i socialment inclusiva. 
Persegueix millorar el benestar utilitzant els recursos naturals locals, alhora que 
redueix els costos futurs, l’escassetat ecològica i els riscos ambientals. 

 

 - Ciutats amb una infraestructura intel ligent (smart) 

 Ciutats que són ecoeficients, baixes en carboni i resilients. És la clau per 
desenvolupar ciutats amb economies més verdes. 

 

 - Ciutats que garanteixin una comunitat i ciutadania saludable i feliç 

 Una comunitat saludable i feliç va més enllà del creixement del PIB i és sana, 
integrada, pacífica i segura. És un lloc on la gent gaudeix de la qualitat de vida, del 
bon govern, i de serveis com les infraestructures eficients, l'educació, la sanitat o la 
cultura. 
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Integració dels objectius 

El conjunt dels objectius plantejats en el nostre context internacional i local es poden 
sintetitzar i integrar en un esquema que ens permeti focalitzar en les àrees clau, i al 
mateix temps, ens ajudi a endreçar les actuacions que identifiquem a diferents escales: 

 

L’objectiu de les polítiques i de la gestió municipal és en darrer terme el benestar de 
les persones. Per això parlem de ciutat inclusiva, de qualitat de vida, de societat 
cohesionada i pròspera, que fa possible el desenvolupament del potencial de cada 
persona. El context imprescindible és un hàbitat saludable, amb qualitat ambiental, i un 
espai públic per a viure i conviure: parlem de ciutat confortable. 

Els sistemes ecològics són el suport de la vida, per la qual cosa la ciutat ha de garantir 
el seu manteniment, tancant els cicles i produint recursos (ciutat regeneradora), 
sintonitzant natura i trama urbana (ciutat renaturalitzada), i assegurant la seva 
capacitat de resposta davant les pertorbacions (ciutat resilient).  

Una economia circular i socialment inclusiva, que asseguri una ciutat productiva, i la 
innovació tecnològica posada al servei de la ciutat smart, seran el motor que impulsi 
el bon funcionament del sistema urbà per potenciar el benestar de la ciutadania. Un 
funcionament que ha de ser controlat i presidit per criteris de governança i de bona 
gestió. 
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II. LES LINIES DE TREBALL 
 

La ciutat REGENERADORA  

El gran repte de les ciutats del present és arribar a ser regeneradores, de manera que 
no només utilitzin amb eficàcia els recursos, amb baixes emissions de carboni, sinó 
que augmentin els serveis ecosistèmics que reben de més enllà de les seves 
fronteres, en lloc de soscavar-los.  

 

Girardet (2010) proposa generar una relació 'reparadora' entre les ciutats i els seus 
territoris que contribueixen a abastir-la d'aigua, aliments i recursos vitals, amb l'objectiu 
de "re-enriquir" els paisatges dels que depèn, i això inclou mesures de tot tipus, amb el 
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desenvolupament de noves pràctiques i oportunitats en els àmbits de les finances, la 
tecnologia, la política o la gestió pública i empresarial. 

De manera molt semblant, Jeb Brugmann (Congrés Mundial d'ICLEI, juny 2012), parla 
de ciutats productives, que no es limitin a aconseguir un mínim consum o impacte, sinó 
que arribin a ser autosuficients i fins i tot puguin tenir una aportació positiva. Fins ara 
hem concebut les ciutats com a motors d'extracció dels recursos de l'entorn, que els 
processen per generar valor i produeixen productes de rebuig que han de ser 
eliminats. L'acció en l'àmbit de les ciutats sostenibles ha anat encaminada a reduir 
l'impacte d'aquest procés, mitjançant el disseny més ecoeficient dels edificis i els 
barris, la reducció del consum de recursos naturals o el reciclatge de materials per 
reduir l'entrada de recursos i la sortida de deixalles. Cal reinventar les ciutats com a 
llocs productors de recursos, no només consumidors. 

Tots dos plantejaments van més enllà dels projectes ja existents que tenen com a 
objectiu crear barris o edificis individuals amb balanç zero (per exemple, que 
produeixen tanta energia com la que consumeixen). El nostre horitzó ha de ser una 
ciutat que generi més recursos dels que consumim, que processi més residus dels que 
produïm, i que restauri i regeneri els territoris involucrats en el manteniment del 
sistema urbà.  

 

La ciutat RENATURALITZADA  

Avui, quan parlem de natura a la ciutat, comprenem que ens estem referint a una 
infraestructura verda i blava de la ciutat que dóna certs serveis ecosistèmics que 
només ella és capaç de brindar. Si mai havíem vist el verd com a element ornamental 
de la ciutat, avui som conscients que el seu rol és plenament estructural, en permetre 
el fluir dels cicles naturals i conservar la biodiversitat. 

Els projectes han d’entendre la natura com una xarxa bàsica, que proveeix la ciutat de 
serveis crítics per al bon funcionament de l’habitat humà i necessaris per garantir la 
qualitat de vida dels ciutadans de la metròpoli. El disseny dels elements urbans i dels 
elements naturals s'han de sintonitzar, pensant-los conjuntament, i arribar a integrar 
amb harmonia els espais urbans i el territori que els sosté.  

Ja no entenem verd urbà com una col·lecció de parcs, jardins, places, fileres d’arbres, 
sinó com una xarxa ben tramada i ben connectada amb l’entorn (espais naturals, 
corredors fluvials, litoral). A més, sabem que a la ciutat també hi ha natura i volem 
posar en valor els retalls que ens queden per restaurar-los, conservar-los, potenciar-
los, i aprendre a apreciar-los. 

El verd urbà pot millorar en quantitat, qualitat, equitat i connectivitat. Necessitem més 
verd dins les ciutats, i les trames sovint denses i compactes ho fan cada cop més 
difícil. Hem de fer lloc per al verd i la natura a la ciutat aprofitant tots els espais 
d’oportunitat, a totes les escales: cobertes, murs, terrasses, solars, horts. Cal també 
treballar per una distribució més equitativa i cercar més continuïtat per aconseguir una 
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infraestructura ecològica robusta i eficaç, en que els espais projectats connectin amb 
els espais naturals en una única trama. 

També cal tenir present que la biodiversitat local és biodiversitat global, i com a ciutats 
estem compromesos a la seva conservació.  

 

La ciutat RESILIENT  

Entenem per resiliència la capacitat d’un sistema de prevenir, resistir i recuperar-se de 
qualsevol perill o risc plausible. En el sistema urbà, hi ha sis àrees fonamentals a 
considerar a l’hora de minimitzar riscos i assegurar la màxima protecció: persones, 
negocis, transport, comunicacions, aigua i energia. 

En la perspectiva de futur, enfortir la resiliència urbana és una estratègia clau. 

 

La ciutat PRODUCTIVA 

Cal que les nostres ciutats inverteixin en la nova economia de l’era post-carbó. 
Necessàriament serà una economia circular, que s’ocupi de tancar els cicles, amb un 
balanç de zero emissions. Es tracta de passar de la cultura de l’usar i llançar a la 
cultura de l’ús eficient dels recursos, i per això cal anar transformant la mentalitat 
tradicional, amb una visió local, quantitativa i a curt termini, en una nova mentalitat 
amb visió global, qualitativa i a llarg termini.  

 

Les ciutats han de crear uns entorns favorable per generar, captar i retenir talent. Han 
d’atraure empreses netes i intel·ligents, amb alt valor afegit. Així mateix, han de 
garantir un turisme de qualitat, i prevenir el turisme irresponsable que pot erosionar el 
prestigi de les destinacions.  

 

La ciutat SMART  

Internet i les TIC han transformat la vida de les persones i de les empreses. En canvi 
les ciutats han utilitzat poc aquestes eines en la darrera dècada. El moviment smart 
cities acaba de començar i queda molt de camí per recórrer. La tecnologia és una 
fenomenal palanca de canvi, a disposició de les ciutats perquè aquestes puguin 
accelerar la seva transformació en el camí que es proposin.  

El concepte smart es pot aplicar a tots els serveis de la ciutat: mobilitat, 
subministraments, residus, edificis, salut, governança, economia, verd urbà... i en 
cadascun d’aquests àmbits podríem trobar exemples smart. Ara bé, en una smart city 
no es tracta només de trobar solucions concretes per cada servei, sinó que es tracta 
de construir coneixement junts i capacitat d’aprenentatge col·lectiu. Hi ha molts 
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projectes que es poden catalogar de smart, però només quan som capaços 
d’entrelligar-los amb coherència generem la ciutat smart.  

L’essència de la ciutat smart està en la manera com aprofitem al màxim les noves 
tecnologies, així com el talent de les persones i de les empreses, per assolir el model 
de ciutat que volem.  

 

La ciutat CONFORTABLE 

La ciutat és abans que res l’hàbitat humà, que ha de fornir a les persones un marc de 
qualitat on viure i desenvolupar-se.  

La neteja viària i l’estat de qualitat de l’espai públic (paviments, il·luminació, senyals, 
mobiliari...) són alguns dels aspectes que més incideixen en la bona percepció del 
ciutadà, mentre que la qualitat de l’aire i el confort acústic són aspectes clau en relació 
a la salut de les persones. L’accés a aigua de boca de bona qualitat i a aliments 
naturals frescos, seran aspectes cada vegada més rellevants a l’hora d’atorgar qualitat 
a una ciutat. 

Al costat de la qualitat ambiental, hi ha l’estructura i la funcionalitat de l’espai 
comunitari. L’urbanisme del segle XXI ha de promoure una nova organització pensant 
més en el ciutadà. Cal revisar el carrer perquè sigui pacificat, segur i agradable per 
caminar o anar en bicicleta, i perquè pugui acollir les activitats del teixit social. 

 

La ciutat INCLUSIVA 

Garantir el benestar de les persones de manera durable, apoderar els ciutadans i 
brindar-los un àmbit on desenvolupar-se en plenitud, és l’objectiu últim del govern de la 
ciutat i el criteri bàsic a l’hora de definir les polítiques municipals. 

Quan diem persones, diem nens i nenes, persones grans, estudiants i emprenedores, 
persones sanes i malaltes, ciutadans i ciutadanes amb disminucions, amb 
requeriments diversos. Totes elles aspiren a una ciutat saludable, pròspera, bella, 
culta, equitativa, cohesionada, on valgui la pena viure.  

Aquestes ciutats, obertes, acollidores i amants de la diversitat, han d’afavorir una bona 
convivència, basada en la inclusió, l’equitat, la solidaritat i el respecte. L’accés a un 
habitatge digne, a l’educació i a la sanitat, així com la possibilitat d’aconseguir una 
ocupació laboral adaptada a les possibilitats i necessitats de cada persona, són 
aspectes essencials a l’hora d’avaluar com la ciutat està donant resposta als drets de 
la ciutadania.  

La cultura ha de ser un dels pilars del desenvolupament de les ciutats. Ens cal 
conservar i potenciar el caràcter de ciutats mediterrànies, receptives i obertes al món. 
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Governança i bon govern 

Els ciutadans tenen opinió i volen ser escoltats. No renuncien a decidir com volen la 
seva ciutat, i han de trobar les maneres de participar-hi i implicar-se, des de la 
coresponsabilitat.  

Molt sovint, per fer les coses millor demanarem canvi d’hàbits, trencar amb allò 
establert, fer coses diferents... Per aconseguir implicació en aquest viatge cal aportar 
confiança i apoderament. 

Si considerem el funcionament dels ajuntaments de cara endins, el bon govern implica 
funcionament eficient, transversalitat i coordinació, exemplaritat, i capacitat de tenir 
visió de futur. 

De cara a fora, cal la màxima transparència, una excel·lent comunicació, i crear 
espais per a la participació genuïna i la cooperació amb els ciutadans i les 
organitzacions ciutadanes. 
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III. Síntesi per a la Declaració 
 

En aquests paràgrafs s’agrupen les 8 línies de treball en 3 grans objectius: 

CIUTATS I POBLES HABITABLES 

La ciutat, l’hàbitat urbà es un hàbitat humà. Essencialment, per la seva mateixa natura 
i raó d’existir, ha de ser habitable. Ens ha d’oferir qualitat de vida, ha de ser un àmbit 
on puguem tenir vida de qualitat 

Ciutat habitable és, primer que tot, ciutat saludable, espai vital amb aire net, aigua 
neta, aliments sans, i ciutat confortable: confort acústic i confort climàtic, amb espais 
acollidors d’estada, de descans, d’activitat i de caminada. Ciutat habitable és, també, 
ciutat agradable: sons, olors, colors, formes i textures agradables, amb presència del 
verd, de les flors, dels ocells, de l’aigua, ciutat diversa i estimulant. 

Ciutat habitable és, necessàriament, una ciutat on puc trobar habitatge i mitjans de 
vida, on puc créixer i realitzar-me, és ciutat acollidora i inclusiva, amb bons 
mecanismes de resolució de conflictes, cohesionada, equitativa i solidària 

 

CIUTATS I POBLES PRODUCTIUS I FÈRTILS 

Més enllà de la producció primària, que les ciutats no han d’obviar, una ciutat fèrtil, 
productiva o smart ha de ser viver de riquesa, de talent, de coneixement i de 
creativitat. S’entén la fertilitat com  

- fertilitat en la producció de riquesa: ciutat fructífera, rendible, que sap treure el màxim 
profit dels recursos que té, 

- fertilitat en la producció d’idees: ciutat visionària i innovadora, que sap trobar millors 
solucions en el camp tecnològic, però també el social. Per construir realitats noves i 
fer-les créixer,  

- fertilitat en la producció de coneixement, de cultura, de bellesa, de benestar, de salut, 
de joia de viure, 

- fertilitat també en la producció de relat i de visió, en la creació del seu futur, amb 
horitzons ambiciosos.  

I sense oblidar la producció de vincles. la cooperació en xarxa amb d’altres ciutats i 
ciutadanies, la connexió amb el món. 

 

CIUTATS I POBLES RESILIENTS i PERDURABLES 

Per aconseguir ciutats resilients i perdurables calen certs principis d’actuació: 

Usar be els recursos: amb eficiència 

Evitar impactes: amb una actitud de prevenció 

Rebaixar la dependència, tendir a l’autosuficiència, encara que sigui un horitzó utòpic 

I treballar activament per millorar la resiliència: la capacitat de suportar, sobreviure i 
ressorgir d’un embat, d’una crisi o impacte.  
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IV. Glossari1 

Autosuficiència energètica  

Autosuficient es diu d’allò que es basta a si mateix. En termes d’ecologia, un sistema 
autosuficient és aquell que obté els recursos necessaris i reintegra la totalitat dels residus i les 
emissions dins el seu propi àmbit. Ser autosuficient significaria, doncs, encabir la petjada 
ecològica de la ciutat dins dels seus límits. En el cas de l’energia, entenem l’autosuficiència 
com l’obtenció de la totalitat dels recursos energètics necessaris —i la gestió dels residus i les 
emissions produïts en obtenir-los— dins del mateix hàbitat. Serem autosuficients 
energèticament quan el quocient entre l’energia generada localment i l’energia consumida sigui 
1 (o més gran que 1). 

Ciutat smart  

Tot i que no hi ha una definició exacta de què és una ciutat smart,  es pot descriure com una 
ciutat que aplica les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per proveir-se d’una 
infraestructura que l’assisteixi en el desenvolupament sostenible, en l’eficiència en l’ús dels 
recursos, en l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans, en la inclusió social i en la 
participació ciutadana. En contrast amb una ciutat digital, una ciutat veritablement intel•ligent 
utilitza les infraestructures, la innovació i la tecnologia, però també té una societat activa i 
participativa: persones, talent, emprenedoria i col•laboració són motor i ànima de la ciutat. El 
concepte smart s’aplica a tots els serveis de la ciutat: mobilitat, subministraments (energia, 
aigua, aliments), residus, edificis, educació, salut, emergències, atenció a les persones, etc. 

Cloudhousing  

Concepte d’habitatge que potencia la flexibilitat i la comunitat per aproximar el mercat 
immobiliari a les necessitats de les persones. Proposa edificis que combinen pisos, espais i 
serveis comuns sota un model de pagament per ús, brindant als usuaris la màxima flexibilitat 
per adaptar el seu habitatge a les necessitats canviants. Cada edifici és organitzat com una 
empresa que gestiona els recursos necessaris per al manteniment de l’edifici i la seva 
infraestructura, i disposa d’un gestor que assegura el bon ús dels equipaments. La rendibilitat 
depèn de la gestió de cada empresa, ja que es basa sobretot en els estalvis aconseguits a 
través de l’ús intel•ligent de recursos i en la compra a l’engròs de productes i serveis. 
Literalment, significa «habitatge en un núvol». Igual que en el cloud computing, amb el qual 
l’usuari només paga quan utilitza un programari, en el cloudhousing es paga per l’ús de 
l’habitatge i els serveis compartits.  

Consum col•laboratiu 

Consum col•laboratiu, economia solidària o economia de l’accés són alguns dels termes 
utilitzats per descriure un moviment social en el qual l’accés als béns i els serveis preval sobre 
la propietat. El consum col•laboratiu es pot definir com la manera tradicional de compartir, 
intercanviar, deixar, llogar i regalar, redefinida a través de la tecnologia moderna (Internet, 
comunitat global), que permet fer-la molt més eficient.  

                                                            
1 Extret del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022 
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Ecobarri 

Barri pensat íntegrament sota la perspectiva de la sostenibilitat, des del planejament inicial fins 
a la construcció i el funcionament dels edificis. L’objectiu és minimitzar la petjada ecològica i 
propiciar la qualitat de vida i la cohesió social. La idea es va materialitzar inicialment en certes 
ciutats del nord i el centre d’Europa (Estocolm, Hannover, Friburg…), que han esdevingut un 
exemple per al desenvolupament d’àrees residencials. 

Grup d’interès 

Els grups d’interès, parts interessades o stakeholders són els grups socials i individus als quals 
incumbeix d’una manera o una altra l’existència i l’acció d’una empresa, amb un interès legítim, 
directe o indirecte, pel seu funcionament, i que influeixen en la consecució dels objectius 
marcats i en la seva supervivència. També es poden identificar com un grup d’interès les 
generacions futures. Són exemples de grups d’interès: els treballadors, els 
accionistes/propietaris, els socis de negoci, els clients, els proveïdors, els agents socials, les 
administracions públiques, la comunitat local, la societat i el públic en general, el medi ambient i 
les generacions futures. 

Infraestructura ecològica 

Xarxa d’espais amb vegetació natural, enjardinada o agrícola, que connecta i relliga la ciutat 
amb el territori, de manera que possibilita el moviment i la dispersió dels organismes i el 
manteniment dels processos ecològics i dels fluxos que els caracteritzen. Actua com a recurs 
multifuncional que ofereix serveis ecològics, ambientals, socials i econòmics, i fa la ciutat més 
fèrtil i més resilient. 

Reserva de natura 

Una reserva local de natura urbana és un espai situat en el context de la ciutat, que manté 
certs valors naturals i es gestiona atenent aquests valors i les seves potencialitats, restaurant 
els hàbitats, preservant les espècies i maximitzant-ne el benefici social. Aquestes àrees 
contenen exemples del regne mineral, la flora, la fauna i el paisatge locals, i sovint també tenen 
un interès per a la història de la ciutat. L’existència d’una xarxa de reserves coordinades i 
gestionades amb criteris comuns dins de la mateixa ciutat posa en valor el patrimoni natural, 
ofereix oportunitats d’educació ambiental, facilita el contacte dels ciutadans amb la natura i 
millora la qualitat de vida de les persones. 

Sobirania alimentària 

El concepte de sobirania alimentària va ser promogut pel moviment internacional camperol La 
Via Campesina (Roma, 1996). Es defineix com el dret dels pobles a determinar les polítiques 
agrícoles i alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a la terra, als recursos naturals i a 
l’alimentació sana i saludable, així com a protegir i regular la producció i el comerç interior amb 
l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat alimentària. 
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