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MANIFEST DEL PROJECTE FAB CITY  

 

Nosaltres, com a signants, ens comprometem a implementar els deu principis següents per tal 

de permetre una transició urbana cap a unes ciutats globalment connectades i localment 

productives. Ens adherim a les estratègies de l’economia circular i la innovació social digital i 

fomentem la col·laboració entre la xarxa global de ciutats i territoris tant europeus com de la 

resta del món per complir els reptes planetaris que suposen el canvi climàtic i la desigualtat 

social. 

 

1. Abordem els problemes urbans en totes les seves dimensions i interdependències per 

construir ciutats sostenibles, resilients i inclusives per a tothom. (holística)  

 

2. Donem prioritat a les persones i a la cultura per sobre de la tecnologia, de manera que la 

ciutat pugui arribar a ser un ecosistema resilient i viu. Els vehicles autònoms, les eines digitals, 

la intel·ligència artificial i les màquines robòtiques han d'estar al servei del benestar i de les 

expectatives de les persones. (l’ésser humà i la natura al centre)  

 

3. Donem suport a un ús eficient i compartit de tots els recursos locals disponibles en un 

enfocament d’economia circular a fi de construir una ciutat dinàmica i productiva. (circular)  

 

4. Ens involucrem amb totes les parts interessades en els processos de presa de decisions i 

l’apoderament de la ciutadania per assumir la responsabilitat de la innovació i possibilitar el 

canvi. (participatiu)  

 

5. Promovem un codisseny amb una política equitativa i inclusiva per mitjà del 

desenvolupament d’un enfocament comú, amb independència de l’edat, del gènere, dels 

nivells d’ingressos i de les capacitats. (inclusió)  

 

6. Adoptem una perspectiva integrada cap a l'administració mediambiental, treballant per tenir 

zero emissions en el futur a la vegada que preservem la biodiversitat, reequilibrem el cicle de 

nutrients i els recursos naturals sostenibles. (medi ambient sostenible)  

 

7. Donem suport a un creixement urbà sostenible invertint en la construcció del talent, les 

infraestructures i els marcs polítics que el segle XXI necessita, gràcies a una consideració 

rigorosa de les externalitats socials i mediambientals i a la implementació del principi de qui 

contamina paga. (creixement de l’economia sostenible i ocupació)  

 

8. Promovem un enfocament de béns comuns digitals que s’adhereixi als principis de codi obert 
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i que valori les dades obertes amb la finalitat d’estimular la innovació i desenvolupar solucions 

compartides entre les ciutats i els territoris. (filosofia de codi obert)  

 

9. Encoratgem que es pugui compartir el coneixement global entre les ciutats i els territoris 

amb la finalitat de donar accés als instruments i a les solucions que es podrien adaptar a les 

cultures i necessitats locals. (glocalisme)  

 

10. Per tal de complir els principis que acabem d’exposar, donem un suport actiu a la recerca, 

l’experimentació i el desplegament de la innovació que inclogui, entre d’altres, les cadenes de 

subministrament de baix impacte; la producció distribuïda; les energies renovables i les xarxes 

elèctriques intel·ligents; l’alimentació sostenible i l'agricultura urbana; el reciclatge i la 

reutilització dels materials i la gestió sostenible dels recursos per a l’energia, l’alimentació i els 

materials. (experimental)  

 

Aquestes propostes s’han redactat amb la col·laboració dels membres de la iniciativa global Fab 

City. 

 


