Congrés Internacional de Ciutats Integrals
Cocreant les Ciutats del Futur, Ara!

Reus - Catalunya
17 i 18 de novembre de 2017
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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.
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

A qui va dirigit el congrés
A tots els que voleu ser protagonistes d’un canvi social regenerador: activista, empresari, acadèmic, polític,
servidor públic, professional, estudiant, artista, comunicador, educador...
A tothom que tingui 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
INSPIRACIÓ
Un conjunt d’apassionats experts
d’arreu compartiran la seva s aviesa
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 coaprenentatge i experimentació
amb els participants
dissenyant i co-creant visions i
accions reals per la ciutat que
podran servir pel futur

Les “inspiracions” del congrés
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Programa
DIA 17 - Divendres
9:00

Registre, recollida d’aparells de traducció simultània i esmorzar

9:30

Benvinguda i sessió introductòria

10:00 Inspiracions d’Eudald Carbonell i Marilyn Hamilton i reflexió participants
11:30 Pausa-cafè
12:00 Inspiracions de John Goddard, Pau Solà-Morales i Santi Castellà i reflexió participants
14:00 Dinar (inclòs en la inscripció)
16:00 “Café de la Ciutat”: sessió participativa per visualitzar el futur de la ciutat
18:00 Cloenda

DIA 18 - Dissabte
9:00

Recollida d’aparells de traducció simultània i esmorzar

9:30

Inspiracions de Francesc Xavier Grau i Antonio Russo i reflexió participants

11:00 Pausa-cafè
11:30 Inspiracions de George Pór, Taina Ketola i Artur Serra i reflexió participants
14:00 Dinar (inclòs en la inscripció)
16:00 “Mercat de la Ciutat”: sessió participativa per impulsar idees i projectes de futur
18:00 Festa del Congrés
20:00 Cloenda
En diferents moments de l’esdeveniment es gaudirà de música, poesia i…

Inscripció
Preu: 100 € i 50 € per estudiants universitaris i invitats (inclou l’assistència a les sessions, dos
dinars i dues pauses cafè). La meitat de preu si s’assisteix un sol dia.
Registra’t abans del 15 de novembre a la pàgina web del Hub Co-evolució i aleshores rebràs un
correu electrònic per procedir al pagament.

Esdeveniments post-congrés
DIA 19:

Una Mirada amb ulls frescos a la ciutat: Experiència “Espais ocults” al Barri Gaudí.
De les 11 a les 13 hores finalizant amb un vermut. Gratuït pels participants al congrés.
Inscripció durant el Congrés. Organitza Associació Espais Ocults.

DIES 20-21: Curs-Taller sobre “Nous Lideratges Individuals i Col·lectius en un Món en Transició”.
Marilyn Hamilton i George Pór. Oberta la inscripció
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Localització i accés
A m´s

Les sessions del congrés es
faran al Celler del
Restaurant Rofes, C/ Sant
Vicenç 21-23, Reus.
A més del transport públic,
es pot aparcar al pàrquing
de la Plaça Llibertat.

Organització i contacte
L’esdeveniment està organitzat pel Hub Co-evolució, promogut per l’associació sense ànim de lucre
del mateix nom que té com a finalitat la
transformació conscient dels sistemes socials,
on persones, organitzacions i comunitats
evolucionin juntes en harmonia amb elles
mateixes i la natura per construir un futur
millor per a tothom, les futures generacions i
el planeta.

Per qualsevol informació o dubte posa’t contacta amb l’organització: hubcoevolucio@gmail.com .

La saviesa Hopi per aquests temps VICA (volàtils, incerts, complexos, ambigus)
"Heu estat dient a la gent que aquesta era l'Onzena Hora (prop del final, les dotze).
Ara cal tornar enrere i dir-li a la gent que aquesta és l'Hora.
I hi ha coses que s'han de considerar:
On vius?
Què fas?
Quines són les teves relacions?
Estàs en una relació correcta? On és la teva aigua?
Coneix el teu jardí.
És el moment de dir la teva Veritat.
Crear la teva comunitat.
Ser bons amb els altres.
I no mirar cap a fora de tu mateix per cercar el líder.
Aquest podria ser un bon moment!
Hi ha un riu fluint molt ràpid ara mateix.
És tan gran i ràpid que hi ha gent que tindran por.
Ells intentaran aferrar-se a la riba.
Ells sentiran que estan sent apartats, i patiran enormement.
Sàpigues que el riu té el seu propi destí.
Els vells diuen que hem de deixar de banda la riba, empènyer cap al centre del riu, mantenir els ulls oberts, i els
nostres caps per sobre de l'aigua.
Veure qui està allí amb tu i celebrar-ho.
En aquest moment de la història, no ens hem de prendre res personalment.
I menys encara, nosaltres mateixos!
Perquè en el moment en què ho fem, el nostre creixement espiritual i el viatge arriba a la seva fi.
El temps del llop solitari ha acabat. Reuniu-vos!
Desterreu la paraula lluita de la vostra actitud i del vostre vocabulari.
Tot el que fem ara s'ha de fer d'una manera sagrada (venerada) i en celebració.
Nosaltres som aquell s als que hem estat esperant. "
Els Ancians de la Nació Hopi, Oraibi, Arizona
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Inspiradors i inspiradores del congrés
Eudald Carbonell (Ribes de Freser, Girona,
1953). Professor de la URV (Universitat Rovira i
Virgili), investigador de IPHES (Institut Català
de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i
vicepresident de la Fundació Atapuerca.
Comparteix amb Juan Luis Arsuaga i José María
Bermúdez de Castro la direcció del projecte
Atapuerca des de 1991. Aquest equip va rebre
el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació
Científica i Tècnica el 1997. Autor i coautor de
centenars d'articles científics en revistes nacionals i internacionals. També ha publicat una
sèrie de llibres d'assaig i divulgació sobre temes d'arqueologia, antropologia i evolució social.
Dirigeix en la actualitat un equip d'investigació a Eritrea, a la vall del Rift, al costat de la
frontera amb Etiòpia.

Santi Castellà, s ’ha format en Dret i en Ciències
Polítiques i Dret disciplina de la qual és doctor i és
també Màster en Seguretat, Pau i Defensa. Ha estat
degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i
Vicerector de Relacions Externes de la mateixa
universitat i és membre de la Real Acadèmia
Europea de Doctors. Actualment és Professor Titular
de dret i Relacions Internacionals i Director de la
Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la
URV que té com a missió reflexionar sobre el
protagonisme de les ciutats al món i el renaixement de la ciutat-Estat, en un món on els grans
reptes –sostenibilitat, convivència/democràcia i emprenedoria- s’afronten des de les ciutats
intel·ligents.

John Goddard és Professor emèrit de Newcastle
University, Regne Unit, on va fundar i dirigir el Centre
d'Estudis de Desenvolupament Urbà i Regional (CURDS),
que ara celebra el seu 40 aniversari. Posteriorment, va
ser nomenat vicerector adjunt amb la responsabilitat de
desenvolupar el compromís de la universitat amb la
ciutat i la regió, incloent la presidència de les sis ciutats
de la ciència del Regne Unit. A la jubilació, el 2008, va
tornar a CURDS i va escriure The University and the City
(2013) que estudia la universitat des de fora. Això es
complementa amb el seu nou llibre The Civic University: The Politics and Leadership
Challenges, que considera com les universitats gestionen internament el compromís amb la
societat civil a nivell global i local (2016). Ha traduït això a la pràctica treballant en “Newcastle
City Futures 2065: Anclant les Universitats en Ciutats a través de la Prospectiva Urbana”
actuant en el seu nou rol com a assessor especial del nou rector de la Universitat.
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Francesc Xavier Grau és professor de Mecànica de Fluids
al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat
Rovira i Virgili (Tarragona, Spain). És doctor (1986) i llicenciat
(1981) en Química Industrial per la Universitat de Barcelona.
Actualment dirigeix la Càtedra Universitat i Regió del
Coneixement de la URV i ocupa també el càrrec de
Vicepresident primer de la Xarxa Vives d'Universitats, des de
febrer de 2016. Ha estat rector de la Universitat Rovira i
Virgili (2006-2014), període durant el qual ha ocupat els
càrrecs de president de l'Associació Catalana d'Universitats
Públiques (ACUP, 2011-2013) i ha estat membre de la
Comissió Permanent (2010-2014) i primer vicepresident
(2013-2014) de la Conferència de Rectors d'Universitat (CRUE). També ha ocupat els càrrecs de
Director Acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNI) entre 2014 i
2016, director del Departament d'Enginyeria Mecànica, vicerector d'Infrastructures i
Tecnologies de la Informació, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Personal i vicerector
d'Ordenació acadèmica i recerca de la URV.

Marilyn Hamilton PhD, és una evolucionista, autora i
investigadora canadenca, fundadora de Integral City
Meshworks Inc. Actúa com a futurista, blogera,
conferenciant i realitzadora de tallers i curos sobre
Placecaring i Placemaking a la comunitat, ciutat, regió, nació
i món. Combina idees integrals, evolutives i de sistemes vius
per dissenyar marcs, investigacions, pràctiques i eines, per
generar qüestionament, acció i impacte comunitari. Marilyn
ajuda a descobrir opcions invisibles per a problemes
complexos i aspira a que l'evolució dels humans ens
converteixi en "L'òrgan reflexiu de Gaia" perquè ens puguem
cuidar, els uns als altres, els nostres llocs i el nostre planeta.
Autora de La Ciutat Integral Recerca i Acció, Dissenyant
impacte per al rusc humà i La Ciutat integral: intel·ligències evolutives per al rusc humà. Ha
creat recursos multimèdia, diverses comunitats de pràctica i eines de descobriment. Editora
convidada de Integral Leadership Review, Canada Issue 2015, i productora de la Conferència
Online Integral City 2.0. Ha ocupat el càrrec de consellera delegada, COO, CFO i CIO en el
sector privat. Resideix a Abbotsford, BC, Canadà, és professora associada de la Royal Roads
University, Universitat de Victoria, i ha estat docent de nombroses universitats de tot el món.

Taina Ketola és una gestora pública finlandesa i
treballa com a responsable de desenvolupament al
Consell de la Regió de Tampere, a la unitat
d'innovació. Ha treballat amb tasques de
desenvolupament en el sector públic durant més de
10 anys com a cap d'administració, consultora de
reformes públiques, directora de desenvolupament
(Regió de Tampere) i professora de desenvolupament
de serveis públics (Universitat de Helsinki i
Universitat d'Aalto). És doctora i màster en Ciències
de l’Administració per la Universitat de Tampere.
Actualment, treballa per al projecte Estratègia de les sis ciutats (6Aika), que permet a les sis
ciutats més grans de Finlàndia cooperar i experimentar juntes en la creació d'ecosistemes
d'innovació de ciutats i regions i plataformes d'innovació oberta. Ha estat autora del Open
Innovation Platform Handbook.
Col·labora

Promou i
organitza

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

Aquest
esdeveniment
forma part de:

George Pór és un mentor per a líders en el món dels
negocis, els governs i la societat civil, amb 30 anys
d'experiència en gestió del canvi i disseny organitzacional. És
d'origen hongarès i viu al Regne Unit. Els seus encàrrecs
acadèmics inclouen la London School of Economics, INSEAD,
UC Berkeley, l'Institut d'Estudis Integrals de Califòrnia i la
Universitat de París. Ha treballat per a multitud
d’organitzacions diferents i té nombroses publicacions.
Pioner de l'ecologia del coneixement i la intel·ligència
col·lectiva, George també és l’editor i fundador de la revista
online "Enlivening Edge: Amplificant l'evolució de les
organitzacions i els sistemes socials” i ha estat publicant en el Blog of Collective Intelligence
des del 2003. Actualment, encapçala un projecte per a desenvolupar un mapa de les
organitzacions evolucionades, co-dissenya el programa sobre noves organitzacions per a la 3rd
integral Europen Conference i està duent a terme una investigació sobre la prospectiva de la
governança regional. També està fent de mentor sobre el futur del treball i de les
organitzacions, tema sobre el qual ha publicat recentment. George també assessora el
desenvolupament de la comunitat online i la gestió del coneixement del Pocket Project.

Antonio Paolo Russo, Venècia 1968, és doctor en Economia
per la Universitat Erasmus de Rotterdam (2002). Antonio
investiga sobre ciutats, espaia, societat i cultura i és activista i
col·laborador del Govern Municipal de Barcelona. Des de
2006 és professor al Departament de Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili i professor de la Facultat de Turisme
i Geografia on exerceix de coordinador del Programa de
Màster en Gestió de les Destinacions Turístiques.
Anteriorment ha treballat a la Universitat Erasmus de
Rotterdam, a la UAB i a la IULM de Milà. El Dr. Russo ha estat
investigador principal en diversos projectes nacionals i
internacionals i és autor de més de 30 publicacions en els camps del turisme i dels estudis
urbans i regionals havent publicat en es revistes acadèmiques més importants del sector i en
diferents editorials internacionals.
Artur Serra (Alacant, 1954) és director adjunt de la fundació
i2Cat i director de recerca en Citilab primer laboratori ciutadà
europeu, a més de soci fundador de la European Network of
Living Labs. Doctor en Antropologia Cultural per la Universitat de
Barcelona, especialitzat en sistemes d'innovació digitals. Entre
1990 i 1993 va realitzar un projecte etnogràfic sobre Carnegie
Mellon University sobre els models de recerca i innovació
estratègica en el camp digital. A la seva tornada va impulsar
CANET, el primer centre de recerca sobre Internet a la
Universitat Politècnica de Catalunya, i més tard el projecte i la
Fundació i2cat. En paral·lel, a mitjans dels 90 va impulsar el moviment de xarxes ciutadanes,
col·laborant en la creació de BCNet, CornellaNet, embrió del Citilab de Cornellà. Al 2000 va
organitzar el primer congrés global de xarxes ciutadanes a Barcelona. D'aquesta experiència va
sortir la idea d'organitzar un primer laboratori ciutadà que pogués obrir la innovació al conjunt de
la ciutadania. Ha rebut nombrosos premis, com el 2010 Urban Land Institute Excellent Award.
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Pau Solà-Morales, nascut a Barcelona el 1968, és llicenciat en
arquitectura i urbanisme per l'ETSAB (1993) i Doctor en disseny
per l'Universitat de Harvard (2000). Està especialitzat en
"arquitectura, informació i complexitat", en temes de disseny i
creativitat i en l’ús i l’aplicació de les tecnologies de la
informació a l’arquitectura, àrees sobre les que ha escrit
nombrosos articles. Des de 2001, ha sigut professor visitant de
la Harvard Design School, i professor a l'Accademia
d'architettura a l'Universitat de la Suïssa italiana. Actualment és
el Director de l’Escola d’Arquitectura de Reus, de la URV, on és
professor de Tècniques de Representació i de Teoria de
l’Arquitectura.

El congrés forma part d’una conversa cívica de sis mesos
El Congrés forma part d’un viatge
col·lectiu que es va iniciar el setembre
amb converses en parelles (unes 20
converses) de persones de diferents
àmbits que no es coneixien abans. Les
converses s’iniciaven repassant els
nostres moments vitals claus, recordant
les ciutats on hem viscut i com ens han
influenciat i prosseguien amb les visions
que tenim de les ciutats ara mateix i
com aquestes ciutats on vivim poden
contribuir a les transformacions que
necessita el món, finalitzant per reflexionar sobre com nosaltres ens hi impliquem i som
responsables del canvi. TOTHOM CONSTRUEIX CIUTAT, MOMENT A MOMENT.
El dia 2 de novembre els participants a les converses es van reunir a les inspiradores instal·lacions
modernistes del Pavelló dels distingits de l’Institut Universitari Psiquiàtric Pere Mata, Reus, per
posar en comú les experiències i principals aspectes sorgits de les converses en parelles.

Després del congrés s’organitzarà , a inicis de gener, una trobada col·lectiva per integrar totes les
activitats fetes i decidir col·lectivament que en pot sorgir d’aquest emergent moviment de
“Desenvolupadors de la Ciutat” que es pot configurar fruit de les relacions establertes, i els
aprenentatges i inspiracions rebudes.
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La ciutat com un espai per integrar la fragmentació
Un ésser humà és una part del tot que anomenem univers, una part limitada en
el temps i en l'espai.
Un ésser que viu a si mateix, els seus pensaments
i sentiments com quelcom separat de la resta,
com una mena d'il·lusió òptica de la seva
consciència.
Aquesta il·lusió és una espècie de presó per a
nosaltres, que ens limita als nostres desitjos
personals i a l'afecte per a unes poques persones
més properes a nosaltres.
La nostra tasca ha de ser alliberar-nos d'aquesta presó ampliant el nostre cercle
de compassió per abraçar a tots els éssers vius i tota la natura en la seva bellesa.

Albert Einstein

www.hubcoevolucio.org
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