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- Les ciutats representen entre el 60-80% del consum 
energètic i el 70% de les emissions de carboni globals.
- Les ciutats acullen el 55% de la població del planeta.
- Les ciutats (i des de les ciutats) es genera el 80% de la 
riquesa  global (del PIB).



- Les ciutats històricament la font de la creativitat i 
innovació.

- Les formes de vida de les persones són cada cop 
més urbanes (formes de consum, forma de vida, 
etc.). 

- Les ciutats : les fonts de les noves modes i “timó” 
dels canvis globals.

Les ciutats...el motor del canvi i font “oportunitats”



Les ciutats...el bàtec del territori

Dep. Geografia i Sociologia – Universitat de Lleida, Càtedra UNESCO – Ciutats intermèdies i desenvolupament

Unes 9.400 ciutats a tot el mon de més de 50.000 habitants
Només unes 503 amb més d’un milió de persones.





Repte 11 – Ciutats i comunitats sostenibles

Nova York, octubre de 2012, pas de l’huracà Sandy

- La ciutat és sobretrot “la vida” i “dinamisme”...”el carrer” el seu espai públic
- La ciutat és (i a de ser) diversitat: persones, usos i xarxes de contacte.
- Facilitar la vida quotidiana de les persones, la vida digna i fomentar el viure en 
comú.

Temuco (sur de Xile) 19 abril de 2017, dia del Censo



Els grans reptes de la ciutat europea 
• Canvi climàtic i model energètic.
• La mobilitat i el transport.
• L’envelliment de la població.
• La gestió de la igualtat i la equitat (gènere, socioeconòmiques 

culturals/ètniques).
• Nova governabilitat i gestió de les ciutats en l’era tecnològica



• Espais públics més “habitables” per al seu ús igualitari.
• Re organització del transport i la mobilitat.
• Nova gestió més “participativa” de la ciutat/espai públic

Eixos clau de treball de les noves agendes urbanes
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