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Si fa un mes parlàvem de l’informe mundial «Culture Urban Future [4]», que la UNESCO va presentar a l’octubre
de 2016 a Quito (Equador) en el marc de la ‘Conferència Hàbitat III [5] sobre l’Habitatge i el Desenvolupament
Urbà Sostenible’, avui presentem «Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs (2016 edition)», un
informe d’EUROSTAT que aprofita l’interès que ha suscitat arreu aquesta conferència sobre el futur de les
ciutats per mostrar un recull d’estadístiques sobre els territoris urbans dels països membres de la Unió
Europea, els de l’Associació Europea del Lliure Comerç (EFTA) i els països candidats.
L’i [6]nforme agrupa les dades segons temes que afecten el desenvolupament urbà (patrons de creixement,
capitals, smart cities, green cities, i turisme i cultura) i segons aspectes lligats a la vida a les ciutats (habitar i
treballar a les ciutats, immigració, pobresa i exclusió social, i qualitat de vida), encaminats a establir les bases per
aconseguir els Objectius per al Desenvolupament Sostenible [7] (SdGs) de l’Agenda 2030 de la UNESCO.
Les dades que figuren en el capítol dedicat al turisme i la cultura a les ciutats europees mostren que, tot i que
les polítiques de la UE se centren a mantenir Europa al capdavant de la llista de destinacions turístiques
mundials, amb 2,68 bilions de pernoctacions en establiments turístics (segons dades de 2014), la pressió turística
en àrees urbanes està posant en joc les condicions ambientals i el teixit social de ciutats com Venècia i
Barcelona.
La resta del capítol se centra en el patrimoni cultural, destacant les Capitals Europees de la Cultura [8] com una
de les iniciatives més importants i que enguany ha protagonitzat Wroclaw (Polònia) i Donòstia, i les ciutats que
apareixen a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO [9].
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