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Introducció: 

Sembla ser que al 2030 el 63% dels habitants viurà en zones urbanes. Així doncs la 

urbanització marcarà àmpliament les actituds de la vida econòmica i social i per tant 

els paràmetres clàssics queden absolutament allunyats. 

La combinació de ciutat i pau va agafant cada vegada més importància ja que 

actualment més de la meitat de la població mundial viu en ciutats. La ciutat és  

l’escenari on la humanitat es troba, el contenidor local dels grans reptes del món 

Les ciutats s’han convertit en un paradigma de canvi social. Tots els riscos que es 

poden citar entorn la justícia,  la llibertat i la pau, es manifesten a les ciutats, grans, 

petites i mitjanes. No és un tema de grandària, sinó d’intensitat; és on els riscos es 

manifesten en la seva màxima força. 

La ciutat és ciutat si té una visió de projecte per a la seva gent que comparteixen 

present i futur (“pacte per a la ciutat”). La pau depèn de com construïm les ciutats: en 

contra de la violència estructural i cultural. 

La ciutat és l’espai de la construcció del civisme, de la civilitat, també és l’espai del 

conflicte i de la violència, és el gran espai en el present, però també d’història i de 

futur. Per tant, partint d´aquesta afirmació, constatem que el conflicte és una part 

especial de la ciutat i per tant cal saber bé la manera de com solucionar aquests 

conflictes. En les ciutats que son espais de civilitat, el que cal és buscar sempre la 

manera de resoldre els problemes de manera pacífica a través del diàleg, per tant 

impulsar els mecanismes que facin  possible la convivència. 

 

Les grans decisions sobre els grans temes, entre ells el de la pau, no les podran 

prendre els estats sols. La defensa de les democràcies passa també per les ciutats. 

 

1.-  Quina ciutat? 

No hi ha dues ciutats iguales, és a dir, cada ciutat és una historia, cada ciutat s’ha de 

plantejar les seves perspectives. El problema és identificar la seva problemàtica, 

conèixer-se i reconèixer-se. Quan parlem de ciutats i es plantegen els problemes de 

la pau, hem de trobar respostes diferents. 

 

Per tant estem parlant de coses que van més allà dels models de ciutats; cada ciutat 

té la seva historia, les seves relacions socials, i per tant, la primera qüestió és que no 

podem parlar en genèric sinó començar a afirmar que primer cal, saber què es cada 

ciutat, d´on ve, quina és la seva identitat,  i des d’ací, cercar formules adequades,  

perquè no tot és igual, ni tot val per a tothom. 

Podem parlar de dos models de ciutat que hi ha en el món occidental 
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 La ciutat mediterrània, on el gran protagonisme de la ciutat és l’espai públic i 

dins de l’espai públic, el vianant està cridat a ser el protagonista. 

 La ciutat americana, on el protagonisme és la casa: l’espai privat. L’espai 

públic només serveix per desplaçar-se en el cotxe d’un lloc a l’altre. 

Caldrà veure amb quin nom podem distingir aquestes dues concepcions de ciutat, 

sense obviar que n’hi poden haver d’altres. 

 

2.- Ciutats educadores 

Quan parlem de ciutat educadora, no parlem només de l’escola, aquesta  és un 

element fonamental i bàsic  de la ciutat educadora, però és un element més. La 

ciutat educadora va més enllà de l’escola, parlem de famílies, politiques, societat 

civil, etc. El dret de la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret 

fonamental de totes les persones  a l’educació. Per tant una ciutat educadora és 

aquella que es compromet amb la formació dels seus habitants al llarg de la vida en 

els aspectes més diversos. Per tant ell concepte de ciutat educadora està relacionat 

amb altres conceptes com són: l’equitat, la ciutadania inclusiva, la cohesió, la 

sostenibilitat i el treball per la pau.  

La ciutat educadora ha de fomentar la participació ciutadana des d´una perspectiva 

crítica i corresponsable. Ha d’estimular la participació ciutadana en el col·lectiu a 

partir de les institucions civils i socials, prenent en consideració les iniciatives 

privades i altres formes de participació espontània. La ciutat educadora ha d’oferir a 

tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, la 

formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, 

la participació, la responsabilitat i l’ interès per la cosa pública, pels seus programes, 

els seus béns i els seus serveis. És l’intent de construir ciutadania de qualitat 

mitjançant la participació. 

 

L’educació ha jugat un paper clau. Defensar el sistema educatiu és important, però 

tan important com això és fer de les ciutats espais d’educació. Per tant el que cal és 

canviar el paradigma de l’educació, per no centrar-nos només en el sistema 

educatiu. Les escoles son un gran espai de trobada i d’integració. Cal apostar per 

unes escoles capaces d’obrir portes i finestres, perquè hi entri la realitat del seu 

entorn i perquè influeixin en el seu entorn. 

 

Per a fomentar la participació cal potenciar les destreses digitals per a fer possible 

l’assoliment de la informació i dels coneixements rellevants. Cal desenvolupar 

formes d’innovació social que permetin que les persones puguin superar els seus 

problemes individuals amb noves formes d’aliança i en modalitats multi 

professionals. 
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3.- Projectes col·lectius. 

El futur de les ciutats és l’expressió d’un projecte comú. Gran part de les ciutats del 

món, no s’estan desenvolupant sota la perspectiva del projecte.  Hi ha aglomeració, 

desenvolupament, creixement, urbanització, però no hi ha generació de projecte de 

ciutat. L’absència de projecte te conseqüències greus sobre la convivència i la pau. 

Problema: l’aglomeració va a un ritme més alt que la capacitat de construir un 

projecte democràtic de ciutat i el mercat per si sol és un pèssim constructor de 

ciutats en pau. 

Les recessions actuals seran continues, venen d´una crisi social que té lloc a partir 

dels anys 80. I aquesta crisis societària només té una solució que és a través de les 

ciutats. S’han generat a les ciutats i tindran solució a les ciutats: “la crisi social es 

genera a les ciutats i s’ha de combatre a les ciutats”. Les ciutats que podrien ser el 

problema, han de ser i són la solució. 

 

En aquestes èpoques de crisis, de grans canvis estructurals, en el moment en el que 

estem immersos quan allò nou no acaba de néixer i allò vell no acaba de morir és 

una època propícia al sorgiment de molts “monstres”. I aquest grans canvis 

necessiten grans majories, relacions de forces molt estables. Necessitem politiques 

de noves governances, saber articular a traves dels municipis les grans majories 

socials que tirin endavant projectes educatius i socials molt clars. 

 

És fonamental una acció mediadora que sàpiga canalitzar enfrontaments veïnals cap 

a una articulació d’un projecte comú d’entesa entre uns i altres. Per tant, davant de 

les mateixes situacions estructurals, el que hi hagi polítiques de convivència 

centrades en la mediació i en la gestió dels conflictes, que eviti la manifestació de la 

violència i sigui possible generar capital social.  

 

Mentre fem ciutats que oblidin una part gran de la població, hi haurà conflicte, hi 

haurà violència. Llavors el que calen son projectes clars de construcció de ciutats 

que no deixin grups al marge. Es tracta de buscar mecanismes en els que la 

segregació sigui impossible i que l’equitat sigui el gran valor.  Fomentar l’existència 

de governs locals que facin aquesta aportació de no oblidar la presencia de totes les 

minories.  

 

En la construcció col·lectiva l’ajuntament ha d’aportar el lideratge democràtic, que vol 

dir, una capacitat de fer assertiva i capaç de transformar un projecte de sortida en un  

projecte per a tots. Una governança que sàpiga fer un lideratge públic que busqui la 

cohesió, la capacitat d’obrir-se a projectes concrets i a valors, capaç de fer que tots 

plegats puguem superar les desigualtats que estan a la base de violència. 

 

No podem oblidar que sí, que hi ha desigualtats, però si no ho treballem seran 

pitjors. L’equitat és un dels temes bàsics, i també la lluita per tots aquests temes que 
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sabem que son els que generen conflictes a la ciutat. Si optem per ciutats més 

inclusives i participatives s’ha de reflectir en les accions municipals, en les politiques 

d’ urbanisme que responen a un projecte més ampli. 

 

Hem de dialogar també amb el Mercat, però sense oblidar que la ciutadania 

representem el projecte democràtic. El mercat te moltes coses a aportar, no podem 

obviar que te molta força, capacitat d’innovació, de risc i d’altres temes positius. La 

tesi de negar el mercat no és vàlida. El problema esdevé quan el mercat  construeix  

la ciutat passivament perquè no hi ha projecte. Quan la força del mercat dialoga amb 

un projecte democràtic aleshores es posa al servei del projecte i esdevé un aliat 

contra la violència estructural, un motor al servei del projecte. 

 

 

4.-  Ciutat Fractal 

 

Cap ciutadà s’ha de sentir de segona categoria pel fet de viure en un barri de la 

perifèria. 

Cal reflexionar entre urbanisme i qualitat de vida, perquè el bon urbanisme aplicat a 

les ciutats pot contribuir a augmentar la qualitat de vida de les persones.  

Bona ciutat: Sí al tractament policèntric i al caràcter fractal, és a dir, que 

l’heterogeneïtat s’estengui a tots els barris: “en un conjunt format de diverses parts,  

cada part ha de reflectir el tot”. Condicions d'una societat fractal : 

 Habitatges dignes:  amb xarxes de serveis. 

 Predomini dels habitatges, que és la matèria primera de la ciutat, però amb 

altres usos.  

 Transport públic perfectament integrat. 

 I un centre de barri significatiu, subcentre de la ciutat. A les ciutats grans hi ha 

tres espais a tenir en compte: 

o Espai de centralitat que abasta la ciutat sencera. 

o Els subcentres de cada barri. 

o Els barris degradats i sense cap espai significatiu. 

 

Avui en dia, els barris degradats de certes ciutats, haurien de tenir certa vida pròpia.  

 

Ja que la desigualtat és un adversari, cal crear barris cohesionats perquè la gent 

pugui viure amb dignitat. Voler que les ciutats siguin agents de pau com a fruit d’un 

projecte democràtic dels ciutadans és una decisió política necessària en el sentit 

més ampli.  

Cal reivindicar el dret a la bellesa. Necessitem espais bonics, perquè generen una 

millor convivència de present i de futur. 
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5.- Ciutat i proximitat, i participació 

 

La majoria d’objectius només s’aconsegueixen governant, apostant realment per la 

proximitat. O els càrrecs públics estan en contacte amb la ciutadania permanentment 

i reflecteixen els problemes de la ciutadania o no hi haurà un projecte de ciutat. La 

proximitat és quelcom essencial, perquè és on es veuen els problemes i es poden 

trobar solucions. No hi ha cap altre mecanisme. 

 

Parlem de participació per a generar projectes col·lectius, perquè tot allò imposat, 

sigui bo o dolent, desaparegui. Per tant aquelles coses que ens fan fortes son les 

coses que construïm col·lectivament. Ens cal capacitació per a construir un projecte 

però també cal recollir tot allò que emana de la ciutat, que acabi fent pòsit i sigui un 

element de construcció. 

 

Necessitem construir ciutat fonamentant la participació en l’espai públic; els 

ciutadans han de ser actors principals de la vida de les ciutats. Si volem una 

ciutadania participativa, les escoles, com espais d’acollida i reinvenció del món, hi 

tenen un paper molt important.. 

 

Hem de generar capital social, com a capacitat de conèixer-se, d’entendre l’altre, de 

comprometre’s i de cooperar en treballs articulats entre els diferents grups de veïns. 

Les polítiques estructurals contra la desigualtat han d’anar acompanyades de 

polítiques de generació de capital social, sobretot en els barris més vulnerables. La 

política de barris dedicada a la rehabilitació de barris, d’habitatges i d’equipaments, 

que no tinguin en compte la generació de capital social, estaran molt limitada. 

 

 

6.- Interculturalitat 

 

No s’hi val una multiculturalitat segregada. La clau és la interculturalitat de la barreja: 

en l’escola, a la plaça, al centre cívic, als clubs esportius, als castellers... L’economia 

vol tolerància. L’anonimat magnífic i alliberador de la ciutat no vol pas dir 

despersonalització. Construir un projecte comú amb els veïns és expressió de 

llibertat. 

Abans les societats eren més homogènies. Al món modern tot flueix i tenim la 

diversitat: ciutats, països, barris diversos; el món amb tota la seva diversitat, està a 

cada cantonada de la nostra ciutat. Aquest és un dels grans reptes de les ciutats 

quan parlem de pau. 

La interculturalitat és l’intent de convertir la diversitat en un valor. No quelcom a 

suportar, sinó arribar a  entendre que la diversitat ens fa millors. És una oportunitat 

perquè les ciutats donin un salt qualitatiu a la convivència i a la pau. 
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7.-  Democràcia 

 

Els estats no tenen capacitat de donar resposta als problemes sinó que hi estan 

instal·lats. Els estats estan en una fase de competència permanent, això fa que no hi 

hagi possibilitats d’acords.  Avui els grans problemes de la humanitat van molt més 

enllà dels estats, i els estats han demostrat que no saben resoldre’ls: refugiats, medi 

ambient, pandèmies, moviment de capitals... Per tant els grans compromisos de les 

ciutats treballant en xarxa, poden fer molt i poden ajudar als estats. 

 

La ciutat no pot viure aïllada en el seu terreny municipal, ha d’entendre que la xarxa 

és el gran paradigma del present i del futur. 

 

Els governs han d’entendre que el territori està organitzat per les ciutats i per les 

connexions que els altres nuclis d’actuació tenen a la ciutat. Intentar organitzar, no 

partint de la idea d’estat-nació, que a més d’una capital és una ciutat que també te 

altres centres urbans. El territori s’ha de pensar com una articulació de la ciutat, com 

nusos del concepte de xarxa. 

 

Per assolir la pau cal reforçar els governs locals, els governs de la ciutat. 

Fonamentalment amb experiències bones i concretes. Les ciutats no son 

omnipotents, però intenten cada vegada ser més omnipresents en el mapa de les 

decisions politiques. Politiques que prioritzin la igualtat, la cohesió i l’enfortiment de 

la societat civil. 

Perquè a les ciutats es pugui construir la pau, s’ha de vetllar perquè no hi hagin 

administracions corruptes. La defensa de la democràcia passa per les ciutats, passa 

per la proximitat i passa pels factors  de temes tangibles. 

 

Idees finals 

 

 Si treballem per ciutats i pau, els principis d’igualtat, justícia social i prosperitat 

son les bases per poder tenir societats en pau.  

 

 Per a complir l’objectiu que ens proposem que és unir ciutat i pau, hauríem 

de: 

o Ser bons urbanistes dissenyant una ciutat amb plantejaments més 

homogenis.  

o Assegurar la formació dels seus habitants al llarg de la vida. 

o Ser persones practicants d’una cultura urbana. 

o Aconseguir la complicitat dels polítics. 

 

 Però no només cal enfortir els fins. També cal contemplar els coms, les eines.  
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 Si es reconeixen les ciutats com a agents de pau, cal: 
 

o reconèixer la seva fiscalitat (reformes fiscals, important per a Amèrica); 
o empoderar els alcaldes (de manera que els ministres desitgin ser 

alcaldes); 
o planificar i garantir que la planificació es compleixi. 

 

 Qualsevol política encaminada a la pau, que signifiqui més igualtat 

d´oportunitats, ha d’apostar per la generació de capital social, sempre 

intentant articular majories grans, majories àmplies per fer que aquesta 

política sigui possible. Una política que no tingui un ampli suport social, serà 

un fracàs. 

 

 Si volem que les ciutats on fins ara han evitat la violència que comporta una 

situació de greu desigualtat social, de greus contradiccions socials, continuïn 

evitant-la, cal arribar a ser ciutats que portin a la solució de la crisi societària, 

hem de portar una política com a mínim dirigida a quatre nivells o aspectes: 

o valors i majories; 

o generar capital social;  

o teixir una forta xarxa social als barris amb connectivitat entre el centre i 

la perifèria de les ciutats i 

o fer polítiques en contra la polarització i la dualització. 
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Organitza: 

 

 

Amb la col·laboració de: 


