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01
Catalunya,
sistema
de ciutats

El territori català s’estructura d’una
banda, mitjançant un sistema metropolità
amb una ciutat central, i altra, amb una
xarxa de ciutats intermèdies que articulen el territori i constitueixen nodes de
referència a nivell regional.
L’objectiu de l’Agenda Urbana de Catalunya és potenciar i articular de manera
eficient el sistema de ciutats existent,
així com avançar cap a la compacitat,
mixtura d’usos i cohesió social, de manera
que es minimitzi l’ocupació de nous sòls,
es garanteixi la proximitat als serveis,
alhora que s’asseguri la massa crítica
poblacional necessària per a l’ús eficient
del transport públic, els serveis i instal·lacions i la millora de les condicions de vida
de la població.
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02
Per què
una Agenda
Urbana per
a Catalunya?
Durant les últimes dècades, el món ha
desenvolupat una forta concentració de
la població a les zones urbanes i segons
estudis de Nacions Unides es preveu que
aquesta concentració vagi en augment.
En el cas de Catalunya, gairebé el 80%
de la població viu a municipis de més
de 10.000 habitants i la influència de
les àrees urbanes s’estén més enllà dels
límits físics de les nostres ciutats per
abastar tot el territori.

tura i la diversitat, concentren una massa
crítica de talent i serveis que els permeten
ser pioneres en la creació i l’emprenedoria. Són també l’espai de generació de
riquesa, ocupació i millor distribució de
recursos.
Alhora la concentració urbana produeix
un seguit de reptes tant a l’àmbit social
com ambiental. L’empitjorament de la
qualitat de l’aire, l’acumulació de residus,
l’increment de consum d’aigua i energia,
la transformació del sòl, l’augment de les
desigualtats socials, són alguns reptes
que cal afrontar als àmbits urbans.

Les ciutats i entorns urbans s’han convertit no només en el lloc on viu la majoria de
la població mundial, sinó també en espais
d’oportunitat: són el territori de la mix-
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03
Els pilars
de l’Agenda
Urbana de
Catalunya
L’Agenda Urbana de Catalunya s’estructura en sis pilars temàtics que condensen analíticament l’ampli conjunt d’objectius i reptes que es plantegen a la Declaració de Quito i a
l’Agenda 2030.
Proposta icones Agenda Urgana

Proposta icones Agenda Urgana

Hàbitats urbans
saludables

Benestar
Aquest eix proposa garantir ciutats segures, cohesionades, diverses i inclusives, amb espais
@públics que millorin la
interacció entre la ciutadania. Així com,
promoure i donar suport a l’art i la cultura
i eradicar l’exclusió, la discriminació i la
vulnerabilitat.

L’objectiu d’aquest eix és garantir un
entorn urbà lliure de contaminació per
millorar la salut pública i reduir l’impacte ambiental de les ciutats mitjançant
@eficients i sostenibles i l’ús
serveis urbans
d’energies renovables produïdes en el
medi ambient urbà.
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Proposta icones Agenda Urgana

@

Qualitat urbana

Dimensió territorial

@

Proposta icones Agenda Urgana

La proposta d’aquest eix és desenvolupar
entorns urbans accessibles per a tots,
assegurar ciutats compactes i mixtes,
amb densitats adequades per permetre
la proximitat als béns, als serveis i les
oportunitats. Ciutats ben equipades i
intel·ligents, amb accés al transport públic
segur, sostenible i eficient, a l’energia i a
espais públics inclusius i de qualitat. Així
com garantir l’accés a un habitatge digne,
accessible, sostenible mediambientalment
i de qualitat.

Es proposa assegurar ciutats ben desenvolupades connectades amb els seus
territoris i àrees d’influència, dotades
d’espais naturals preservats ambientalment per millorar la vida de les persones.
Adaptar els territoris als efectes del canvi
climàtic millorant la prevenció i la gestió
del risc.

Proposta icones Agenda Urgana

@

@
Millora de
la governança

Prosperitat
Mitjançant aquest eix es pretén explorar
nous models de producció amb alt valor
afegit associats al desenvolupament urbà,
promoure el coneixement, la innovació, l’emprenedoria, models de negoci
disruptius i economia col·laborativa.
També modernitzar els sectors econòmics
tradicionals, assegurar la sostenibilitat
econòmica i passar d’un model econòmic
lineal a un de circular.

Es planteja garantir una millor gestió de
les polítiques urbanes acostant-les a les
necessitats dels ciutadans per aconseguir
unes ciutats més inclusives i transparents.
Proporcionar als governs locals, metropolitans i territorials un millor finançament
per tal de garantir millors serveis públics.
Aconseguir governs més responsables.
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04
Agenda
Urbana i
sostenibilitat

L’Agenda Urbana ha de ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els
reptes que planteja la creixent urbanització, alhora que abordar la sostenibilitat des dels
següents aspectes:
així com un canvi radical en la mobilitat
de les persones i mercaderies, ja que el
model actual és la principal causa de la
contaminació atmosfèrica.

Sostenibilitat social
La desigualtat social i els desequilibris
en la renda familiar entre zones i barris
de les ciutats catalanes són factors que
incideixen directament en l’esperança de
vida i la salut dels ciutadans; això ens fa
reconsiderar la funció social del planejament urbà com a eina de redistribució efectiva.

Sostenibilitat
econòmica
Per aconseguir ciutats més pròsperes
cal trobar nous models de producció que
aprofitin els avantatges de la concentració urbana i buscar l’equilibri territorial
a través de polítiques específiques que
aprofitin el potencial de cada territori.

Sostenibilitat
ambiental
És necessària una transició cap a un
model d’energies verdes renovables,
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05
L’Assemblea
Urbana de
Catalunya

L’Assemblea Urbana de Catalunya és un
òrgan col·legiat multidisciplinari, integrat per tots els nivells de l’Administració
i representants de la societat civil i del
teixit productiu. Es tracta d’un fòrum per
diagnosticar, analitzar, discutir, debatre,
proposar i validar l’orientació de les polítiques urbanes per als propers anys.
La formulació de l’Agenda Urbana de
Catalunya té un enfocament multinivell i
pluridisciplinari, de visió integrada i holística que requereix coneixements tècnics
i especialitzats en diversos camps, juntament amb el compromís dels diferents
organismes governamentals que afecten
les ciutats i regions.
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L’Assemblea s’encarrega d’establir els grups de treball, integrats per experts acreditats.
Els experts seran nomenats pel Govern de Catalunya, governs locals, ciutadania i
teixit empresarial, amb un màxim de 12 membres en cada grup de treball i 4 membres
per nivell.

Representants del
Govern de Catalunya

Representants
dels governs locals

Representants
de la ciutadania i
teixit empresarial

L’Assemblea Urbana ha de vetllar pel compliment de l’Agenda Urbana de Catalunya, comprometre’s a la seva aplicació real i efectiva, i donar compliment als següents principis:

Implementació

Implantació

Assegurar que les propostes i accions
siguin específiques, efectives i realitzables
a través d’uns indicadors quantificables i
avaluables.

Proposar accions i polítiques fonamentades en la realitat de Catalunya i fomentar
propostes i accions amb diagnòstics
rigorosos i realistes.

Integració

Impuls

Coordinar iniciatives impulsades per
plataformes, comissions i altres òrgans,
garantint un enfocament holístic, integrat i
multidisciplinari.

Adoptar un rol actiu en el compliment de
la seva tasca i vetllar per la consecució de
resultats.
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“El nostre, és un model inclusiu
i cohesiu, que aposta pel
desenvolupament sostenible. El
Govern de Catalunya només pot
entendre l’Agenda Urbana al servei
de la gent, de les persones: aquesta
és la nostra aposta inequívoca i
insubornable”
Josep Rull
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Cimera Hàbitat III
17 d’octubre de 2016, Quito (Equador)

“Les ciutats tenen la capacitat de
proporcionar alguna cosa a tothom,
només perquè, i només quan, es
creen per a tothom”
Jane Jacobs
Periodista i urbanista
“Mort i vida de les grans ciutats
americanes”, 1961

