
 
 
 
 
 

Declaració de Barcelona 
per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients 

 

Enguany, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebra la seva majoria d’edat. 
Ens hem fet grans! En els 18 anys transcorreguts des de la fundació, el 1997 a Manresa, 
hem passat del centenar de socis inicial als gairebé tres-cents membres de tots els nivells 
de l’Administració repartits arreu del territori de Catalunya. 

Plegats, hem après els uns dels altres i, fruit de la reflexió conjunta, hem impulsat el 
desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. L’itinerari ens va fer descobrir 
els escenaris innovadors de les agendes 21 locals, i avui ens ha dut fins als nous 
paradigmes de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, ens ha fet avançar en la 
incorporació de la participació ciutadana en els afers públics i en crear un llenguatge comú 
i una cultura compartida basada en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Tot 
plegat, progressos que ja difícilment admeten passos enrere. 

El nous Objectius de Desenvolupament Sostenible  

El 2015 és també un any clau perquè Nacions Unides anunciarà els nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)1, continuïtat dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni (ODM). La que ja s’anomena “Agenda post 2015” posa un èmfasi especial en les 
dimensions ambiental  i econòmica i, reconeixent que les persones són el centre del 
desenvolupament sostenible, es compromet a impulsar un sistema social inclusiu que 
conjumini el progrés econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi 
ambient.   

Les ciutats i els pobles  assumirem  els Objectius de Desenvolupament Sostenible igual 
com en el seu dia van assumir els objectius de la Cimera de la Terra, que van conduir a 
l’aprovació de la Carta d’Aalborg i a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 

Ciutats i pobles habitables 

Les ciutats i pobles, l’hàbitat urbà, són un hàbitat humà. I, per la seva natura i raó de ser, 
han de ser ciutats i pobles habitables. Ciutats i pobles habitables són ciutats i pobles 
saludables, amb aire i aigua nets i aliments sans. Són confortables, amb benestar acústic i 
climàtic, i espais acollidors. Ciutats i pobles habitables són espais diversos, amb verd i 
biodiversitat, patrimoni i paisatge. Són viles estimulants, amb habitatge i mitjans de vida i 
de coneixement; són ciutats i pobles acollidors i inclusius, amb mecanismes de resolució 
de conflictes, cohesionats, equitatius i solidaris. 

                                                 
1 Veure document Annex: Informe “El camí cap a la dignitat: Informe de les Nacions Unides sobre l’agenda de 
desenvolupament sostenible (en castellà)” 
 



 
 
 
 
 
Ciutats i pobles fèrtils 

Més enllà de la producció primària, que cal no obviar, les ciutats i els pobles són viver de 
riquesa, de talent, de coneixement i de creativitat. Fertilitat en la producció de béns, en la 
generació d’idees i de coneixement, de cultura, de bellesa, de benestar, de salut, de joia 
de viure, en la producció de relat i de visió, i en la creació del seu futur, amb horitzons 
ambiciosos. Fèrtils en la producció de vincles, en la cooperació en xarxa amb altres pobles, 
ciutats i ciutadanies, i en connexió contínua amb el món. 

Ciutats i pobles resilients i perdurables 

Treballem perquè les nostres ciutats i pobles siguin resilients i perdurables. Per això 
utilitzem els recursos amb eficiència. Actuem per evitar i mitigar els impactes, amb una 
actitud de prevenció. I ens movem per rebaixar la dependència i tendir a l’autosuficiència, 
per millorar la capacitat de suportar, sobreviure i ressorgir d’un embat, d’una crisi o 
impacte.  

És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:   

Acordem, 

 Assumir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en les 
nostres agendes per la sostenibilitat. 

 Recercar l’excel·lència en matèria de qualitat ambiental, en el benentès que malgrat 
que hem evolucionat molt en els anys darrers, encara hi ha grans i diversos assumptes 
pendents, com ara el repte de garantir un aire net i una ciutat vital no sorollosa.  

 Passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori. Economia 
verda, circular o de descarbonatació és assumir que el preu de les coses internalitzi els 
seus costos socials i ambientals, en el l’horitzó estratègic d’eradicació de la pobresa.  

 Itinerar de la consciència ambiental al compromís i la coresponsabilitat de la 
ciutadania. Cal generar la informació i els recursos adequats perquè tothom es pugui 
implicar efectivament en l’acció i la construcció de les ciutats que volem. 

 Transformar la resposta puntual en resiliència. Les ciutats i els pobles hem de millorar 
la capacitat de reacció de la comunitat i del territori, mitjançant la resposta creativa, 
preventiva i proactiva als canvis  i a les situacions externes de crisis i transformació. 

I ens comprometem a fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació generals 
i locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials (#DeclaracióBarcelona 
#sostenibilitat) 

15a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  

A Barcelona, 11 de març del 2015 

 


