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UN-HABITAT CONSTRUEIX
CIUTATS MÉS RESILIENTS

ONU-Hàbitat entén la resiliència com la capacitat mesurable de qualsevol
sistema urbà, amb els seus habitants, de mantenir la funcionalitat malgrat els
impactes i les tensions. Tot adaptant-se i transformant-se positivament cap a
la sostenibilitat.
Des de terratrèmols fins a inundacions passant per la ràpida immigració o els
ciberatacs, totes les ciutats afronten perills i tensions ja siguin naturals o
antròpics.Les urbs mal planificades són més vulnerables als xocs ja que
sovint conviuen amb tensions existents. Aquelles ciutats que no estan
preparades o no són capaces de refer-se dels impactes en el sistema poden
no ser capaces d’afrontar reptes que es presentin.
Una ciutat resilient avalua, planifica i actua per preparar-se i respondre a tots
els perills: tant aquells previsibles com aquells inesperats. En fer-ho, les
ciutats resilients són més capaces de protegir i millorar la qualitat de vida de
les persones, aconseguir guanys de desenvolupament, fomentar un entorn
favorable i impulsar un canvi positiu.
Els grups més pobres y vulnerables es veuen afectats de forma
desproporcionada per als xocs i les tensions, ja que sovint viuen en situacions
precàries, afavorint que no tinguin els recursos o la capacitat de recuperar-se.
Per això, les agendes mundials de desenvolupament requereixen un
desenvolupament urbà sostenible per a tothom.

ALGUNES XIFRES D’URBANITZACIÓ,
RESILIÈNCIA I DESENVOLUPAMENT
Les 600 ciutats més importants del món
acullen la quarta part de la població
mundial i produeixen el 60% del PIB mundial
(World Cities Report).
117 països i territoris (54% del món) van ser
colpejats per desastres el 2015 (Annual
Disaster Statistics Review 2015).
Els rius desbordats suposen una amenaça
per a més de 379 milions de persones, els
terratrèmols i forts vents poden afectar 283 i
157 milions de persones respectivament
(GAR 2015).
Els nivells del mar estan augmentant i 200
milions de persones a tot el món viuen en
ciutats costaneres inferiors a 5 metres sobre
el nivell del mar (World Ocean Review).
1.4 milions de persones arriben cada
setmana a les ciutats, aquestes persones
requereixen habitatge i tots els serveis
bàsics per prosperar (UN-Habitat, World
Cities Report).
Sense una inversió signiﬁcativa per fer que
les ciutats siguin més resilients abans de
2030, els desastres naturals poden costar a
les ciutats de tot el món 314 mil milions de
dòlars anuals, i el canvi climàtic pot
empènyer ﬁns a 77 milions de persones a la
pobresa (World Bank).
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Avui, les nostres ciutats i els nostres ciutadans s’enfronten a nous reptes com
ara el resultat de la ràpida urbanització, el canvi climàtic o la inestabilitat
política. Com a agència de les Nacions Unides encarregada dels
assentaments humans, UN-Habitat dóna suport a les ciutats i als seus
habitants per fer front a aquests i d’altes reptes per ser més resilients.

ON TREBALLEM I PERQUÈ

Treballem per ser el Centre de la Resiliència Urbana
focalitzant-nos en 4 línies d’actuació complementàries.
GUIES I EINES
Treballem directament amb governs locals i els seus col•laboradors
per oferir formació i eines d’acompanyament. Els treballadors
municipals estan interessats en aprendre noves aproximacions de
resiliència urbana i identificar àrees de la seva ciutat que poden ser
vulnerables. El resultat de la nostra feina amb els governs local és un
seguit d’accions per a la resiliència específiques per al seu context
urbà. L’eina de Perfils de Ciutats Resilients (CRPT per les sigles en
anglès) és l’eina més extensa d’UN-Habitat i segueix una aproximació
holística centrada en les persones per analitzar la ciutat sencera des
de la perspectiva de resiliència.
CONEIXEMENT
A través de la nostra experiència amb ciutats, el centre de
coneixement d’UN-Hàbitat està creixent. El centre recull les millors
pràctiques, reptes i experiències dels governs locals i els seus socis i
col•laboradors en termes de resiliència per tal d’aprendre els uns dels
altres i ajudar a fer accions més efectives.
DIFUSIÓ
La sensibilització i el donar a conèixer són els primers passos per
incrementar el compromís en les accions de resiliència. Un aspecte
important de la nostra feina és explicar casos reals de les accions
concretes que han dut a terme ciutats per a protegir els seus
habitants, les seves infraestructures així com la continuïtat dels
serveis. Ens adrecem a governs locals, a mitjans de comunicació,
donants i a la societat civil en general.

ASUNCIÓN, PARAGUAY
La ciutat es compromet a enfortir la
resiliència, especialment en desastres
relacionats amb l’aigua i les inundacions.
BARCELONA, ESPANYA
La ciutat dóna suport a la feina de
UN-Habitat i col•labora en el
desenvolupament de l’eina (CRPT) a través
de contribucions i la seva experiència.
DAKAR, SENEGAL
La ciutat africana s’enfronta a un
desenvolupament urbà descontrolat i a un
creixement urbà a gran escala.
MAPUTO, MOÇAMBIC
La capital de Moçambic avança en temes de
resiliència enfocant-se a assentaments
informals vulnerables.
PORT VILA, VANUATU
Un petit estat-illa, la capital de Vanuatu és
vulnerable a nombrosos desastres naturals.
YAKUTSK, RUSSIA
La ciutat més gran construïda sobre el
permafrost amb temperatures extremes
(-60/+40), la resiliència és un aspecte clau
per al futur de la ciutat.

COL•LABORADORS I COMUNITATS DE BONES PRÀCTIQUES
El compromís global cap a la resiliència urbana ha crescut
substancialment durant la passada dècada. Com a resultat, s’han
creat un nombre creixent de comunitats de bones pràctiques que
treballen sobre el tema. UN-Habitat contribueix, dirigeix, lidera i acull
un seguit de xarxes per aprofundir en el coneixement, les bones
pràctiques i la sensibilització sobre resiliència urbana com ara:
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Aliança Global per a les Crisis Urbanes
La Col•laboració de Medellín per a la Resiliència Urbana
RESCCUE
La Campanya “Desenvolupant Ciutats Més Resilients”
Inicitiativa Risk Nexus
Comitè Directiu entre Organismes per a les
Respostes Humanitàries
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CENTRE DE RESILIÈNCIA
URBANA D’UN-HABITAT

Ens comprometem amb les ciutats d’arreu
del món. Aquests són alguns dels nostres
projectes de col•laboració en marxa:

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A
www.urbanresiliencehub.org
/uresiliencehub
#UrbanResilience

Si sou un mitjà de comunicació
i voleu adreçar-vos al nostre equip de
comunicació podeu fer-ho a:
info@cityresilience.org
habitat.press@unhabitat.org

Suport a la implementació de:

Amb el suport de:

