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El Dia Mundial de les Ciutats 2017 promou:

L’Organització de les Nacions Unides va declarar el 31
d’octubre Dia Mundial de les Ciutats, una data que té
com a objectiu sensibilitzar a la societat de la importància
del desenvolupament urbà sostenible i, alhora, promoure
la cooperació i l’acció per donar resposta als reptes actuals
de les ciutats.
Les previsions apunten que la població urbana del
món és duplicarà d’aquí al 2050, fet que convertirà el
desenvolupament urbanístic en una de les tendències més
transformadores del segle XXI. Tot i els reptes associats amb
el creixement accelerat, les ciutats també tenen un paper
rellevant per fomentar noves formes d’inclusió social i posen
a l’abast dels seus habitants serveis socials i d’eradicació
de la pobresa. Aquest any, sota el lema Innovació en els
processos de govern, Ciutats obertes, se celebraran a tot el
món diverses activitats que tenen la voluntat d’enfortir el
compromís global amb la urbanització sostenible, seguint
les indicacions de la Nova Agenda Urbana i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides.
A Barcelona, ONU-Habitat concentra al Recinte Modernista
de Sant Pau les propostes d’aquesta celebració amb un ventall
d’activitats obertes i dirigides a públics diversos al llarg de la
setmana que finalitza el diumenge 5 de novembre.
Aquest espai patrimonial arquitectònic, obra de Lluís
Domènech i Montaner és, a més d’un referent històric i
cultural de la ciutat, un punt de trobada entre institucions
internacionals que treballen en els àmbits de la sostenibilitat,
la salut i l’educació. Un indret identificat amb els valors
i objectius d’aquesta iniciativa.

Del 31 d’octubre
al 5 de novembre
Programa d’activitats per
difondre els valors i objectius
del Dia Mundial de les Ciutats
Informació i inscripcions a
www.diamundialciutats.org

Diumenge, 5 de novembre
Festa del Dia Mundial
de les Ciutats
De 10 a 14h
Activitats adreçades a famílies
i a tots els visitants al Recinte
Ciutat + viva
Crea la ciutat on voldries viure en una
maqueta gegant.
Organitzat per Lavola.
Barcelona canviant
Fes un puzle gegant per veure l’evolució
de Barcelona.
Organitzat per Castell de Torre Baró.
Districte de Nou Barris - Ajuntament
de Barcelona.
Recursos o residus?
Aprèn jugant sobre la generació
de residus a les nostres ciutats.
Organitzat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Treballem per una energia sostenible
Visita l'exposició sobre l'adaptació i la
mitigació del canvi climàtic.
Organitzat per Diputació de Barcelona.
Pedalem i fem crisptetes
Genera energia amb les cames fins
que explotin les crispetes.
Organitzat per la Diputació de Barcelona.

Per una Barcelona + Sostenible
Participa en les activitats educatives per
promoure el consum responsable a la
ciutat.
Organitzat per l’Ajuntament
de Barcelona.
Nevera de profit
Viu un espectacle de màgia
familiar per conscienciar sobre
el malbaratament alimentari.
Organitzat per l’Agència de Residus de
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
Fem imants modernistes
Pinta imants amb motius modernistes i
emporta-te’ls a casa.
Organitzat pel Museu del Gas de la
Fundació Gas Natural Fenosa.
Les energies del futur
Experimenta amb les diferents energies
de la ciutat.
Organitzat pel Museu del Gas de la
Fundació Gas Natural Fenosa.
Les titelles de la Mimi: la girafa blava
Diverteix-te amb el teatre de titelles
pels valors de la diferència i la igualtat.
Organitzat per Nexe Fundació.
Camí sensorial i psicomotriu
Estimulació dels sentits a través de
diferents textures.
Organitzat per Nexe Fundació.
Els fils invisibles
Juga teixint les relacions entre
els individus d’una ciutat.
Organitzat per Limón y Menta.
Diàlegs intergeneracionals
Conversa amb els més joves sobre
els reptes del canvi climàtic. Organitzat
per Plant-for-the-Planet.
12h - Actuació del Cor de Mestres
de Música de Catalunya
Organitzat per Amics UNESCO Barcelona.

