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BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA
Vivim en un món cada cop més poblat i urbà. Des del 2008 més de la meitat de la població
mundial viu en ciutats, i s’espera que el 2050 aquest percentatge augmenti fins el 70%. Aquesta
tendència demogràfica d'urbanització planetària, juntament amb les actuals dinàmiques de la
globalització moderna, han portat a que el nivell global i local esdevinguin mútuament
constitutius, sent les ciutats l’espai on els processos, normes i agendes internacionals es
localitzen i adopten formes concretes. En aquest sentit, les ciutats s’han convertit en components
fonamentals de la governança global de problemàtiques tals com el canvi climàtic, les noves
amenaces a la seguretat internacional o el desenvolupament sostenible, davant les quals es
mobilitzen per donar-hi resposta.
Si bé l’acció internacional de les ciutats com a tal no és un fenomen nou, durant els darrers 20
anys aquesta ha evolucionat cap a una activitat diplomàtica molt més estratègica, amb la
conseqüent creació d’institucions i el foment d’iniciatives i campanyes que busquen influir
directament en processos i marcs de governança. Especialment rellevants han sigut els esforços
per identificar interessos comuns a moltes ciutats, fer visible la dimensió urbana present en la
majoria de problemàtiques transnacionals, i unificar les estratègies d’acció per tal d’integrar
aquesta Agenda Urbana en els espais de decisió globals, buscant el reconeixement de iure al
prominent rol internacional que, de facto, ja estan desenvolupant.

Aquesta creixent rellevància internacional de les ciutats ha despertat l’interès tan de l’àmbit
acadèmic, per les implicacions teòriques que se’n poden derivar per a l’estudi de la transformació
de l’ordre internacional, com també del sector privat. És en aquest terreny on han emergit un bon
nombre de consultories que, com és el cas d’anteverti, ofereixen serveis i assessorament a
governs locals per tal de gestionar, adaptar-se i aprofitar les oportunitats que aquest nou context
internacional els ofereix. De fet, per a aquestes darreres, esdevé fonamental una bona
comprensió de les tendències globals i dels actuals processos de transformació i lideratge
associats al desenvolupament urbà. Per tant, resulten un espai de treball idoni on coadjuvar la
reflexió teòrica amb les seves aplicacions pràctiques.
És en aquest context i espai de treball on s’inscriu el projecte de recerca que aquí es proposa, i
que consisteix en l’elaboració d’un marc analític per a l’estudi de l’evolució i l’impacte global de la
promoció, defensa i representació dels interessos de les ciutats en les institucions, marcs de
governança i processos de negociació internacionals. Així, amb l’objectiu de fixar en quins
termes s’ha expressat aquesta activitat internacional s’estudiarà, en primer lloc, de quina manera
els processos d’agregació del diferents interessos de les ciutats han cristal·litzat en una o vàries
agendes urbanes. Una qüestió que s’examinarà partir d’un anàlisi sistemàtic del contingut i
evolució dels discursos de les principals organitzacions que estan mobilitzant els interessos de
les ciutats a nivell internacional (UCLG, C40 Cities Climate Leadership Group, etc.). Mentre que,
en segon lloc, s’identificaran i s’avaluarà l’impacte de les pràctiques que han acompanyat
aquests discursos, tals com la campanya per la incorporació d’un Objectiu de Desenvolupament
Sostenible urbà, la participació en el procés d’Habitat III, o els compromisos climàtics.
Aportacions, en suma, que atenent als objectius de recerca i al seu marc de desenvolupament,
s’espera que puguin contribuir a una millor comprensió dels factors, implicacions, i tendències
evolutives de l’acció internacional de les ciutats vinculada al desenvolupament urbà sostenible.

