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1) Ciutat Sostenible… Què vol dir?
2) Ciutat Saludable… Què vol dir?
3) Ciutat Segura… Què vol dir?

Qui n’és responsable? 
- El ciutadà?
- Els gestors/politics?

Com ens intenten canviar el comportament? 
- Educació?  - Socialització?
- Agents actuals…



A – La ciutat sostenible és la ciutat verda - green city

ü Conserva millor la biodiversitat ü És un entorn reparador ü Més agradable i més confortable

B – La ciutat de certa densitat és més sostenible

ü Pot tenir un transport col·lectiu més eficient

ü El consum d’ energia en apartements sempre és més petit i menys car que en cases aillades  

à Ha servit per augmentar de nou l’especulació

ü Implica molts més viatges individuals i més llargs... necessariament en vehicles privats. És responsabilitat del
ciutadà? És ell culpable de no fer bicicleta o de no tenir cotxe electric? És culpable de desplaçar-se més que el que 
és «funcionalment» necesarir (mobilitat forçada)?

à Autojustificació de la Ciutat dispersa?

ü Tot és més proper i  divers,… la gent, els  serveis, el 
comerç…

ü Sorollt, crowding….
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La «forma» de la ciutat sostenible

1) Ciutat Sostenible… Què vol dir?



- Saludable = Salut? 
ü Salut = sanitari?

ü Salut = Benestar
de les persones? 

à Físic
à Social
àAmbiental

à Responsabilitat Política-Gestors

ü Afavorir Interacció Social, 

üCura Física

üReducció emissions contaminants

à Responsabilitat Individual?

2) Ciutat Saludable… Què vol dir?
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- Percepció d’Inseguretat
ü Estètica del lloc

ü Soledad o concurrència

ü Presència de persones 
à Incrementa percepció de seguretat… NO SEMPRE

à Com? Encertadament?

ü Afavorir/dificultar la Interacció Social, 

üBarris Homogènis Vs Barris mixtos

à Però… TOT DEPÈN DE LES PERSONES (???)

à Es prenen decisions perquè les persones canviïn de comportament

3) Ciutat Segura… Què vol dir?
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Creences actuals, esteses, que no tenen per què ser certes...
1 - “Si ho diu la ciència, és cert... i actuarem de manera coherent”

NO SOM RACIONALS, som RACIONALITZADORS.
2- L’ésser humà, com tota espècie viva, està sotmès a la llei del mínim esforç
principi de parsimònia. Traduït al ‘vulgar’ vol dir: si hi ha una explicació simple, no 
busquem una explicació complexa... 

à ens quedem ‘tranquils’ quan podem identificar un pressumpte
‘culpable’... “cap de turc...”, un “Chivo expiatorio...”.

3- “Les mentides de l’ecologisme”
Hi ha comportament “sostenibles” universals, com es pretén dir a vegades?
Pensem en l’ús de l’aigua a centre Europa o al sub d’Europa. Pot ser el mateix?

4- Construint “relats”, construint mirades, construint “representacions socials”
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Educación Ambiental vs. Gestión Ambiental y Planning

Educación ambiental
Dar información, 
Crear nuevos valores, hábitos y costumbres
Incrementar la conciencia sobre el tema 

Un énfasis u otro cambia la atribución de responsabilidades: 
La persona como individuo
Las autoridades como legisladoras y controladoras de las normas 
La sociedad, facilitadora o dificultadora del comportamiento deseado

Planificación urbana y territorial- Estructura física de la organización
Facilita o dificulta las conductas deseadas
Ciudad compacta Vs. ciudad difusa, 
(ejem. Consumo energía en calefacción o transporte). 

Gestión Ambiental
Regular prácticas
Proveer recursos para alcanzar objetivos
Asegurar el respeto de las normas 
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Xarxa de Recerca Edusost.cat 

ESTUDI 2007 ESTUDI 2014

Ø Els centres i els programes d’Educació Ambiental són els mateixos el 2007 i el 2014. 

Ø La mostra és equivalent

Ø Les puntuacions a l’escala són inferiors el 2014 en comparació les del 2007

Ø El 2007 els nens entre 8-13 anys puntuen més alt

Ø El 2014 són els joves de més de 18 anys els que puntuen més alt
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ü Administracions públiques, principals emissors de consignes pro-sostenibilitat

ü ONGs i Associacions cíviques

ü Utilització interessada dels
Mass Media

ü Efecte de la CRISI  

Canvis en la comunicació?

Missatges i comportaments contradictoris: 
Obligacions en Residus (confoses i relaxades després) , 

80Km/h imposats i després eliminats (però no del tot), 
Energia (energies alternatives,  xarxes elèctriques, etc)

Debat tecnològic-credibilitat dels 
emissors dins el debat

Degradació ambiental?
Crisi petroli  
Biodiversitat?   
Forat Capa d’ozó?
Canvi Climàtic?
Energia?... 

ü Inestabilitat del missatge

(mina la ‘credibilitat’)

Ha canviat l’èmfasi i ubicació info en les seccions de la premsa
(de seccions locals i properes a abstractes, distants i inabastables)
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Ángel Valencia, Manuel Arias, Rafael Vázquez (2010) Ciudadanía y conciencia medioambiental en España. CIS. Colección Opiniones y Actitudes nº 67
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Credibilitat de les fonts d’informació ambiental



p 5 answers
Base: all respondents (n=27,881) 
4 The wording of individual response categories has changed slightly over time. In this year’s survey, respondents were asked about ‘Online social networks’ and ‘The
Internet (other web sites, blogs, forums, etc.)’; these two responses have been combined in the analysis. The figure for 2014 combines responses for ‘the Internet’ 
and ‘social media’, while figures for previous years are based on a single response item ‘The Internet and social media’. 
5 In this year’s survey, respondents were asked about ‘national newspapers’ and ‘regional or local newspapers’; these two responses have been combined in the
analysis. The figure for previous years is based on a single response item ‘Newspapers’. 
Special Eurobarometer 468 
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2018 Edelman Trust Barometer Global Report      http://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-
02/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf
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RISC OBJECTIU  --- RISC PERCEBUT
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NO SIGUEM INGENUS!!!!..
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