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De què parlarem?
Debatrem a l’entorn dels fluxos de persones i béns en els nostres hàbitats
urbans a través de temes com el transport públic, la mobilitat tova, les noves
formes de mobilitat elèctrica i autònoma, els efectes nocius en la qualitat de
l’aire de la congestió de vehicles privats basats en la combustió de recursos
fòssils i l’aparició de nous models productius (economies col·laboratives, comerç
electrònic, etc.) que projecten un impacte evident en la mobilitat urbana.
Com ho farem?
La sessió es divideix en tres bloc temàtics, cadascun d’ells tindrà un panel de
persones expertes (60 minuts) i un debat en grups reduïts de 15-20 persones a
partir dels arguments desenvolupats en el panel anterior (90 minuts).
Pots triar participar a tota la sessió, a un bloc o a dos. L’aforament estarà limitat a
100 persones per bloc. T’hi pots inscriure a agendaurbana.cat.

Participa-hi!

01
CONNECTIVITAT
URBANA
Els sectors més febles, com els nens, la gent gran, els col·lectius amb pocs recursos
i les persones amb mobilitat o capacitats sensorials reduïdes, són les que troben més
limitacions en el seu dret a la mobilitat. Els territoris més allunyats dels centres presenten
majors desigualtats amb relació a la mobilitat. Per garantir a tota la ciutadania l’accés a
drets, serveis i oportunitats, cal dissenyar una xarxa que vetlli per la resiliència, l’eficiència
de costos i que contribueixi a mitigar el canvi climàtic i a la sostenibilitat del model. Es
planteja centrar el debat en les àrees temàtiques següents.

Intermodalitat

Transport públic

Els nostres territoris i ciutats afavoreixen
el transvasament nodal?
Per garantir l’accés a una mobilitat segura
i sostenible de tota la població cal facilitar
la intermodalitat entre mitjans de transport
sostenibles. Calen iniciatives com crear
aparcaments d’enllaç a les estacions
de trens i autobusos, aparcaments de
dissuasió en els perímetres urbans,
aparcaments segurs per bicicletes
o plataformes per a la distribució de
mercaderies. En aquest sentit, s’estan
duent a terme polítiques urbanes
adequades? S’estan considerant aquestes
reserves a la planificació urbanística i
territorial?

Quins dèficits hi ha en matèria de
transport públic entre territoris?
Per aconseguir un país cohesionat,
connectat i equilibrat territorialment,
cal proporcionar accés a sistemes de
transport segurs, assequibles, accessibles
i sostenibles per a tothom. En un model
territorial en ocasions dispers amb
desequilibris demogràfics i una orografia
accidentada és plausible plantejar una
xarxa de transport eficient que alhora sigui
integrada a nivell urbà?

19 de juny de 2019
De 9 a 11.30 h

Eficiència de les infraestructures

Adrià Gomila
Director de serveis de mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona

Nous paradigmes
Podem prescindir dels cotxes a les
ciutats?
La contaminació està vinculada a les
grans aglomeracions urbanes, en bona
mesura pel transport terrestre associat
a la mobilitat, tant pel desplaçament de
persones com de mercaderies. La mobilitat
privada motoritzada és un dels mitjans de
transport més ineficient (ràtios d’ocupació
baixes) i menys accessible pels col·lectius
vulnerables. Estan les ciutats en disposició
de proveir alternatives suficients al
transport privat? És viable econòmicament
mantenir modes de transport sostenibles
a les ciutats petites i intermèdies? Cal
repensar el model de distribució urbana
de mercaderies, en especial per a cobrir el
darrer quilòmetre?

Quins són els reptes vinculats a les
infraestructures urbanes?
Cal millorar, modernitzar, reutilitzar i adaptar
les infraestructures urbanes existents
per cobrir les necessitats de la mobilitat
sostenible. Planificar els espais públics
prioritzant les necessitats de la mobilitat de
vianants, bicicletes i transport públic, fent
més competitiva la mobilitat en aquests
mitjans en front d’altres alternatives de
mobilitat. Tenim una xarxa viària suficient?
Quins són els reptes de la xarxa ferroviària
del futur?
Disrupció digital
Transformarà el vehicle autònom el
model actual de mobilitat?
Els experts pronostiquen que la mobilitat
del futur serà connectada, autònoma,
compartida i elèctrica. Cal avançar en la
gestió intel·ligent de la ciutat per optimitzar
els serveis públics, en especial pel que fa
a la mobilitat i les seves infraestructures
de suport, la distribució urbana de
mercaderies, l’ús eficient de l’espai,
l’intercanvi modal, etc. Quins impactes pot
tenir la mobilitat compartida i/o autònoma?
És viable l’electrificació de tot el parc
mòbil? S’està aprofitant el potencial de les
noves tecnologies en matèria de mobilitat?

Panel
Lluís Alegre
Director de l’Àrea de mobilitat de
l’Autoritat del Transport Metropolità
Manel Ferri
Vice-president de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic

Mar Santamaria
Arquitecta. Cofundadora de 300.000
km/s i consultora de planificació urbana
Moderadora
Maite Pérez
Cap de l’àrea de mobilitat de l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona
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QUALITAT
DE L’AIRE
Actualment la contaminació atmosfèrica és un fenomen estructural a les grans
conurbacions i la mobilitat n’és la principal causant. A tall d’exemple, l’any 2014 a la
conurbació de Barcelona, només el transport terrestre va ser el responsable de l’emissió a
l’atmosfera del 52% d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10). Alhora,
el trànsit i la indústria són els principals precursors en la generació d’ozó troposfèric,
amb un abast territorial molt ampli i efectes nocius sobre la salut de les persones. Un
dels reptes en la gestió dels hàbitats urbans és com millorar els seus nivells d’immissió,
reduint les emissions de gasos contaminants principalment relacionats amb la mobilitat
de persones, serveis i mercaderies. Es planteja centrar el debat en les àrees temàtiques
següents.
Governança cooperativa
Calen nous espais de govern cooperatiu
per millorar de la qualitat de l’aire?
Malgrat que la major concentració
de transport urbà se situa a l’àrea
metropolitana de Barcelona, el Pla director
de mobilitat 2013-2018 determina la Regió
metropolitana (RMB), composta per 7
comarques i 164 municipis que representen
2/3 parts de la població de Catalunya, com
el principal àmbit d’afectació directa per
la mobilitat a la conurbació. El Sistema
Integrat de Mobilitat Metropolitana de
Barcelona estén més enllà els límits
mencionats fins abastar un total de 12
comarques. La millora de la qualitat de
l’aire no es circumscriu exclusivament a
l’òptica local, sinó que requereix d’una
governança cooperativa i coordinada entre
ciutats i territoris, amb una visió àmplia i
estratègica. Són efectius els espais actuals
de concertació?

Com afronten els hàbitats urbans catalans
els reptes de millorar la nostra qualitat de
l’aire? Quines són les principals dificultats
per poder assolir aquest objectiu?
Noves tecnologies: oportunitats i
amenaces
Explotem adequadament els avenços
tecnològics?
Els avenços tecnològics permeten adoptar
solucions que ens ajuden a predir, reduir i
gestionar les emissions contaminants als
hàbitats urbans. Les energies renovables,
les infraestructures intel·ligents o fins i tot el
teletreball poden tenir efectes positius en la
gestió de les emissions. També plantegen
nous reptes: l’impacte de la contaminació
electromagnètica, l’increment de la
mobilitat de mercaderies derivat del comerç
electrònic o els potencials riscos derivats
de l’enginyeria climàtica.

Mobilitat i contaminació

Planificar les emissions

Quines mesures cal implementar per
assolir l’objectiu zero emissions?
El fenomen de la contaminació està vinculat
a les grans aglomeracions urbanes, en
bona mesura, al transport terrestre. De
fet, només el sector del transport és el
principal consumidor d’energia a Catalunya
(39% del consum d’energia final) i
responsable del 29% del còmput global de
les emissions de CO2. Mesures d’ampli
abast com el foment de la renovació del
parc de vehicles, la fiscalitat ambiental, la
flexibilitat horària laboral o l’increment de
les mesures de control i seguiment de les
emissions són algunes de les iniciatives
en marxa. A nivell local hi ha accions que
poden contribuir a la millora dels nivells
d’immissió: l’increment del transport públic,
el desenvolupament d’infraestructures per
a l’electrificació del parc mòbil, la restricció
del trànsit de vehicles, la utilització de
peatges per la gestió de la mobilitat, etc.

Podem assolir hàbitats urbans lliures de
contaminació?
El disseny de la ciutat i els edificis
té un paper important en la qualitat
de l’aire de la ciutat. Per això, no es
poden obviar la generació d’emissions,
els usos residencials, els consums
energètics vinculats a les activitats
comercials i industrials, així com les
emissions generades en la gestió dels
residus municipals. De fet, qüestions
com la capacitat d’embornal de les
infraestructures verdes, la reducció
d’emissions del parc d’habitatges construït,
la disminució del soroll ambiental o l’aposta
per models urbans amb una mobilitat
més neta, són bàsiques per aconseguir
la sostenibilitat urbana. Són efectius els
instruments urbanístics actuals per reduir
les emissions? Es tenen en compte les
emissions i les fonts de soroll en el disseny
i la planificació de les nostres ciutats?

19 de juny de 2019
De 12 a 14.30 h
Panel
Xavier Basagaña
Investigador en bioestadística a l’Institut
de Salut Global
David Casabona
Cap de l’oficina tècnica d’Avaluació i
Gestió Ambiental de la Diputació de
Barcelona
María García
Membre d’Ecologistes en Acció
Catalunya i representant de la Plataforma
Qualitat de l’Aire
Xavier Guinart
Cap del Servei de Vigilància i Control
de l’Aire de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Xavier Querol Carceller
Investigador de l’Institut de Diagnòstic
Ambiental i Estudis de l’Aigua
Moderadora
Carme Chacon
Sub-directora general de Seguretat
Alimentària i Protecció de la Salut de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Departament de Salut
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MODELS
PRODUCTIUS
Explorar nous models productius amb alt valor afegit associats a la urbanització, potenciar
el coneixement i la innovació, modernitzar els sectors productius tradicionals, aprofitar
els potencial derivat dels avenços tecnològics, garantir la sostenibilitat econòmica i
passar d’un model econòmic lineal a un de circular són objectius de l’Agenda urbana de
Catalunya. Es planteja centrar el debat en les àrees temàtiques següents.

Model productiu i territori

Ciutats intel·ligents

Són els territoris i les ciutats mitjanes
tractores d’activitats d’alt valor afegit?
El model de desenvolupament econòmic ha
estat un factor determinant en la generació
de riquesa de cada territori així com
una causa determinant de desequilibris
territorials. Sabem que el potencial derivat
de l’aglomeració urbana és un actiu que
la iniciativa econòmica aprofita per a
generar valor afegit en els seus productes
i serveis, però que, sovint, no s’acostuma
a entendre’s a l’àmbit dels territoris ni
de les ciutats petites i mitjanes. Per altra
banda, alguns territoris depenen de models
productius poc diversificats, altament
especialitzats i poc sostenibles. El turisme
estacional a les viles costaneres i de
muntanya o el predomini del sector primari
en moltes comarques de l’interior de
Catalunya són alguns exemples d’aquesta
dependència.

Quines oportunitats productives poden
generar les ciutats intel·ligents?
En la provisió de serveis públics a la
ciutadania, el rol de les noves tecnologies
pot contribuir, entre d’altres aspectes, a la
millora de l’eficiència, a la personalització
segons la demanda o a la racionalització
dels costos. Alhora, hi ha altres sectors
tradicionals -com la construcció,
l’arquitectura, el transport, la indústria o el
turisme-, amb un evident predomini en els
hàbitats urbans, que poden modernitzarse emprant el potencial derivat de la
tecnologia. Quines estratègies cal aplicar
per modernitzar els sectors productius
tradicionals de les ciutats? Poden les noves
tecnologies aplicades a aquests sectors
desenvolupar una nova economia? Quin és
el paper de les ciutats intel·ligents dins de
les economies urbanes?

Impactes tecnològics
Estan preparats els hàbitats urbans per
absorbir els canvis tecnològics?
Les tecnologies digitals tenen, avui en
dia, un impacte sensible en els nostres
hàbitats urbans. Activitats creixents
com el comerç electrònic generen una
sobrecàrrega important en la mobilitat de
les ciutats i contribueixen a la congestió
i a l’empitjorament de la qualitat del seu
aire. Per altra banda, les plataformes
virtuals col·laboratives han elevat a quotes
d’economia d’escala les transaccions en el
mercat immobiliari o l’accés a allotjaments
turístics, i han afectat irreversiblement
sectors com el transport, la restauració o
els serveis. L’aparició de la intel·ligència
artificial, la robotització o l’internet de les
coses poden canviar irremissiblement
les relacions funcionals a les nostres
ciutats i modificar-ne sensiblement la seva
fesomia. És necessari establir nous marcs
reguladors? Quins han de ser els límits
d’aquests nous models productius?

Nous paradigmes
És sostenible un model econòmic urbà
amb creixement constant?
Els hàbitats urbans són àmbits propicis per
potenciar models empresarials disruptius,
aprofitant les oportunitats derivades de
la urbanització, així com per incentivar i
facilitar l’ús de noves tecnologies, millorant
la connectivitat i l’accés entre les persones,
els béns i els serveis. Alhora, a les ciutats
cal promoure l’economia social, el consum
de proximitat i el comerç local, buscar i
implementar mecanismes d’estímul de les
economies locals, així com potenciar el
consum col·laboratiu implementant models
de negoci més democràtics, solidaris,
respectuosos amb el medi ambient i els
sectors socials més desafavorits. Poden
conviure aquests dos models a les ciutats?

19 de juny de 2019
De 16 a 18.30 h
Panel
Carlos del Barrio
Membre de la Comissió Executiva de
CCOO de Catalunya, Política Sectorial i
Sostenibilitat
Joan Miquel Hernández
Cap de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica de
la Direcció General d’Indústria. ACCIÓ,
Unitat d’Innovació Empresarial
Ma Dolores Sánchez
Presidenta de l’Associació ASODAME
(Dones emprenedores
Esther Vidal
Directora dels serveis d’economia
cooperativa, social i solidària a
l’Ajuntament de Barcelona
Moderadora
Iolanda Fresnillo
Sociòloga, auditoria i polítiques
comunitàries

