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Des dels orígens, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat treballa en l’anàlisi i en 
projectes aplicats que tracten els models de desenvolupament del Nord i del Sud, 

proporcionant un espai a través del qual es poden comunicar i compartir experiències 
i assolir una millor comprensió mútua. 

Per facilitar aquestes dinàmiques de treball s’afavoreix l’establiment de xarxes. 
La gran majoria de projectes on intervé la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat es 
desenvolupen, doncs, en un marc de treball que inclou la realització d’acords i 
convenis de treball i la constitució de xarxes específiques formades per universitats, 
administracions públiques, ONGs, iniciativa privada i altres actors implicats, tant 
a escala local com regional, nacional o internacional. La utilització de les xarxes 
complementàries entre si, en un esquema de treball en multixarxa, enforteix les 
capacitats dels grups individuals i, especialment, estén les capacitats dels grups 
involucrats en les diferents activitats plantejades. 

En aquesta línea de treball, Reciclar Ciutat (RE_C) és un projecte col•lectiu iniciat 
per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, però que ja des del seus inicis 
neix amb una sèrie d’entitats i organitzacions associades. En primer lloc, Reciclar 
Ciutat es va constituir a mitjans del 2010 com un cicle permanent de xerrades, per 
l’intercanvi i difusió d’idees i d’experiències de transformació dels diferents àmbits de 
la vida quotidiana, en col•laboració amb l’organització Barrinar cap a la sostenibilitat. 

Reciclar ciutat és per tant un espai de reflexió sobre les ciutats, sobre els seus cicles 
metabòlics i les bones practiques del dia a dia. En definitiva, es constitueix com 
una proposta de creació d’espais per la participació ciutadana en els processos 
de transformació urbana. Volem reflexionar com es poden crear cicles i processos 
de funcionament més sostenibles a les nostres ciutats. Els reptes que tenim al 
davant per transformar les nostres ciutats en comunitats més eficients, equitatives i 
respectuoses amb els ecosistemes on es troben, són massa grans com per afrontar 
aquest camí en solitari. 

El volum que arriba a les vostres mans és un exemple de les col•laboracions estretes 
que la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha buscat sempre, amb experts reconeguts 
d’arreu del món. Quatre articles de reflexió i anàlisi de la situació actual a diferents 
entorns. En primer lloc, els urbanistes Echeverri i Orsini ens expliquen algunes de 
les claus per entendre com es va abordar el procés de transformació de la ciutat de 
Medellín, un dels més potents a nivell mundial, a través de l’urbanisme social i els 
projectes urbans integrals. 

Andrea Lampis, un dels sociòlegs especialista que més treballa sobre la vulnerabilitat 
de les poblacions al canvi climàtic, fa una anàlisi dels debats centrals per a la 
sostenibilitat i l’adaptació al canvi climàtic.
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Andri Stahel professor i membre de la Càtedra ens descriu l’accelerat procés 
d’urbanització, i com les ciutats subordinen i transformen el territori en funció de 
les seves necessitats d’un creixent flux d’energia, matèria i informació. S’analitza 
el repte que han d’afrontar les ciutats del segle XXI, amb la fi de l’anomenat “petroli 
econòmic” pel Peak Oil. 

Mauricio Bedoya realitza en el seu article una reflexió sobre la construcció sostenible, 
el context i les accions abordades per assolir hàbitats urbans i rurals apropiats, tant a 
les condicions de l’entorn com a les dinàmiques socio-culturals dels seus habitants.

En aquest context de transformació per a un desenvolupament sostenible humà, és 
molt important poder divulgar les diferents experiències, propostes i articulacions per 
a la transformació social i urbana cap a la sostenibilitat. Per això, la Càtedra col•labora 
entre d’altres amb l’organització NEMO (http://www.noemissionmonday.com), i altres 
càtedres UNESCO en la creació d’una base de dades sobre bones pràctiques per 
al desenvolupament humà sostenible. Aquest projecte es podrà realitzar gràcies a 
les multixarxes d’universitats i grups associats d’Europa, Amèrica Llatina i Africa. 
Tanmateix, per estendre encara més el procés participatiu de construcció de la base 
de dades, es realitzarà amb un format wiki. Aquesta base de dades constituirà la 
base d’un futur premi Reciclar Ciutat. Recentment, l’organització NEMO ha decidit 
escollir Recycling City com l’eix de treball entre tots els equips NEMO que existeixen 
a diferents ciutats del món. 

Com a epíleg, aquest volum de la revista té la gran sort de comptar amb la 
col•laboració de Jorge Melguizo, antic Secretari de “Desarrollo Social” de l’Alcaldía 
de Medellin. En un temps de descrèdit, cal destacar l’exemple d’un polític que ha 
treballat per la transformació des de l’administració pública, com ell diu, gestionant 
somnis i compromisos. 

Falta molt per fer. Com el mateix Jorge Melguizo ens explica, falta moltíssim i de fet, 
a la majoria del planeta anem fins i tot cada vegada a pitjor. Per això, els exemples 
positius de transformació s’haurien d’anar recopilant, i difonent. Com a membres de 
la comunitat acadèmica i com a ciutadans, la nostra obligació i el nostre compromís 
ha d’anar sense embuts en aquesta direcció.  

L’educació superior no pot replegar-se sobre ella mateixa sinó que ha de contribuir 
a eradicar la pobresa, la intolerància, la violència, l’analfabetisme, la fam i les 
malalties. També ha de contribuir a promoure el desenvolupament, la comunicació de 
coneixements, la solidaritat, el respecte universal dels drets humans, la democràcia, 
la igualtat de gènere, així como la cultura de pau.  

En definitiva, tenim un paper fonamental en la generació de noves idees per la 
transformació, en dinamitzar la innovació pel desenvolupament humà sostenible. 
Hem de fomentar el vell, i alhora bell, concepte d’habitar el territori i construir 
col•lectivament comunitat. 

I que es puguin anar estenent els barris on es sent i es palpa la cordialitat i l’alegria. 




