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Amb més o menys similituds, totes les ciutats aquí reunides 
compartim els mateixos reptes i estem actuant per a fer-hi front. 
Ciutats que hem passat a l’acció, creatives, propositives i proactives, 
que volem ser capdavanteres en la cerca de solucions i respostes, 
com és el cas del projecte Superilla a Barcelona.

Cal que treballem plegades, que compartim coneixement, 
problemàtiques i aprenentatges, que ens recolzem les unes amb 
les altres, que compartim victòries, però també derrotes, perquè de 
forma col·lectiva és com es pot innovar i evolucionar. 

Ens comprometem a fer ciutats amb un espai públic:

- On les persones siguin les protagonistes i ocupin un lloc central en 
  el disseny urbà 

- Amb un nou model de mobilitat més eficient, que contamini menys 
  i ocupi menys espai, prioritzant el transport públic i els mitjans de 
  mobilitat activa, on el vehicle privat sigui un convidat.

- On s'incrementin els espais on els veïns i veïnes puguin fer-hi vida, 
  amb espais d'estada amables i on s'eviti la privatització de l'espai.

- On la vegetació s'incrementi i jugui un paper clau per millorar les 
  condicions ambientals, físiques i psicològiques, i contribueixi a 
  l'adaptació climàtica.

- On els nens i nenes se sentin segurs i puguin gaudir el carrer, amb 
  espais escolars protegits i espais jugables a tota la ciutat

I així, millorant el nostre espai públic, contribuir a que les nostres 
ciutats s’adaptin millor  al canvi climàtic, i esdevenir més resilients.

Ens comprometem també a posar en comú els nostres anhels, 
plantejaments i projectes, a transmetre el nostre coneixement i 
experiència, a donar-nos suport en els canvis que volem portar 
a terme, a compartir les metodologies i eines necessàries, cada 
ciutat, des de i amb les seves particularitats, però alhora amb una 
visió comuna per a avançar cap a una ciutat més saludable,
resilient, acollidora, equitativa i sostenible.

Acord entre ciutats  
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Per a un nou model d'espai públic

La humanitat s’enfronta a un repte sense precedents, el canvi 
climàtic. L’increment de les temperatures, les sequeres, la pujada del 
nivell del mar, l’augment de fenòmens naturals extrems i la manca de 
biodiversitat tensionaran les ciutats, impactant especialment en la 
salut i el benestar de la població més vulnerable, amb menys mitjans 
per adaptar-se a les conseqüències, accentuant encara més les 
desigualtats socio-econòmiques. 
 
Les ciutats continuem sent els principals focus de contaminació. Som 
responsables del 70% de les emissions gasos efecte hivernacle, i en 
canvi, només ocupem el 2% de la superfície del planeta. Al mateix 
temps, acollim la major part de la població, i està previst que encara 
s’hi concentri més població. Les ciutats tenim una funció determinant 
en el procés de canvi dels models de vida, els models de producció, 
de consum i les pautes de distribució de l’espai.

Les ciutats ens hem d’adaptar per poder afrontar els grans canvis 
que vindran. Per reduir les emissions i convertir-nos en ciutats 
més saludables, cal cercar plantejaments transformadors, capaços 
d’abordar simultàniament múltiples qüestions. Cal implantar noves 
formes de funcionament més eficients, nous models d’espai públic, 
fent evolucionar el disseny, reendreçant els fluxos, promovent nous 
usos, introduint la natura de forma més valenta,  afavorint la proximitat 
i transitant cap a modes de mobilitat més sostenibles. Aquestes 
accions s’inspiren en els mandats de l’ONU i de la Comissió Europea, 
així com de les evidències que la comunitat científica ha posat a la 
nostra dispoció.
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