
   

Associació sense ànim de lucre que té com a finalitat 
la transformació conscient dels sistemes socials 

Col·labora Promou i  
organitza 

Aquest 
esdeveniment 
forma part de: 

 

Congrés Internacional de Ciutats Integrals 
Co-Creant les Ciutats del Futur, Ara! 

 

Reus-Catalunya, 17 i 18 de novembre de 2017 
 

 

Transformar el món a través de les ciutats 

Com podem evolucionar cap un món pròsper, sostenible i harmoniós ? 
Necessitem una nova consciència, visió i acció col·lectives que puguin respondre 

als enormes reptes existents a totes les escales humanes i naturals. 

Les ciutats, i les seves eco-regions, són 
mons petits d’escala humana on vivim, 
aprenem, estimem, consumim, patim, 
treballem, gaudim... i ens relacionem de 
manera intensa compartint la cultura, 
allò que ens connecta com a comunitat. 

El congrés té com a propòsit fer 
evolucionar la manera d’entendre les 
ciutats i el seu potencial de 
transformació, ampliant la nostra 
capacitat d’acció individual i col·lectiva. 

 

A qui va dirigit 

A tu que vols ser protagonista d’un canvi social col·lectiu i regenerador:  activista, empresari, acadèmic, 
polític, servidor públic, professional, estudiant, artista, comunicador, educador,... 
A tu que tens la ment oberta i curiosa per crear amb els altres un millor futur per a la gent i pel planeta. 
 

Els tres pilars del congrés 

 

  Continguts  
 

Cap a un món de ciutats 
  Ciutats i evolució social 
  Les ciutats com a sistemes vius 
  Regions del coneixement i ciutats  

El futur de les ciutats i els ciutadans 
  Coneixement i ciutats  
  Mobilitat, fluxos i relacions  

Innovació i co-evolució 
  La ciutat com a laboratori  
  Ciutats i plataformes d’innovació 
 

Valor local i pro-comuns 
  Ciutats sàviament mediterrànies 
  Espais cívics per viure i conviure 
  La ciutat com un pro-comú  

 

Logística 
 

Lloc: les sessions es faran al Celler del Restaurant Rofes, C/ Sant Vicenç 21-23, Reus, amb traducció simultània. 

Horaris: de 9:30 a 18:00 amb dinar inclòs. A partir de les 18:00, activitats de cultura i lleure en la mateixa ubicació. 
 

  Inscripció 
 

Preu: 100 € i de 50 € per estudiants universitaris (inclou l’assistència a les sessions, dos dinars i dues pauses cafè).  

Registra’t abans del 13 de novembre a la pàgina web del Hub Co-evolució i aleshores rebràs un correu electrònic 
per procedir al pagament. 

IMPORTANT: si vols participar però no pots assistir els dos dies, ens ho dius i farem possible la teva presència.  

Contacte: Per qualsevol informació o dubte posa’t en contacte amb hubcoevolucio@gmail.com . 

 
 

Eudald Carbonell  
Evolució social 
 

Marilyn Hamilton 
Ciutats: sistemes vius 
 

Francesc Xavier Grau 
Regions i ciutats 
 

John Goddard 
Coneixement i ciutats 
 

Antonio Russo 
Ciutat, mobilitat i fluxos 
 

Pau Solà-Morales 
Urbanisme cívic 
 

Taina Ketola 
Plataformes d’innovació 
 

Artur Serra 
Laboratoris ciutadans 
 

Santi Castellà 
Ciutats genuïnes 
 

George Pór 
Ciutat com pro-comú 

INSPIRACIONS 

Una ciutat sana és la que 
contínuament crea i millora els 

seus entorns físics i socials i 
amplia els recursos de la 

comunitat que permeten a les 
persones recolzar-se mútuament 

en la realització de totes les 
funcions de la vida i 

desenvolupar-se al màxim 
potencial.  

 

Organització Mundial de la Salut 

 

INSPIRACIÓ 

Un conjunt d’apassionats experts 
d’arreu compartiran la seva saviesa 

i experiència per provocar-nos i 
inspirar-nos a pensar fora del 

nostre marc habitual de referència 
cap a una nova visió de les ciutats 

 

CONNEXIÓ 

Establirem relacions significatives 
amb altres persones a partir 

d’interessos i valors compartits 
que ens han de possibilitar 

esdevenir part d’una comunitat 
de transformadors 

 

CO-CREACIÓ 

Participarem d’un entorn de co-
aprenentatge i experimentació 

amb  els participants 
dissenyant i co-creant visions i 
accions reals per la ciutat que 

podran servir pel futur 

http://www.vermutsrofes.com/
https://www.hubcoevolucio.org/
mailto:hubcoevolucio@gmail.com

