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De què parlarem?
Explorarem els principals àmbits generadors de cohesió social des d’una
perspectiva àmplia i multiescalar. No només s’abordaran conceptes transversals
com la seguretat i la justícia social com a objectius que cal proporcionar als
hàbitats urbans, sinó també d’altres aspectes que contribueixen a la cohesió de
les persones, a dues escales ben diferenciades: en l’escala individual o familiar
es debatrà sobre el dret universal a l’habitatge, i en l’escala supramunicipal,
s’abordaran els conceptes de reequilibri i equitat territorials.
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 és limitat.
T’hi pots inscriure a agendaurbana.cat.

Participa-hi!
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DRET A
L’HABITATGE
La dificultat d’accés i manteniment d’un habitatge digne segueix sent un dels principals
problemes de moltes persones a Catalunya, en especial a la regió metropolitana de
Barcelona. Malgrat el lent procés de recuperació de les famílies dels efectes de la crisi
econòmica, ha aparegut un nou obstacle: la pujada dels preus de l’habitatge de lloguer.
D’altra banda, als municipis mitjans i petits trobem parcs d’habitatges envellits, sovint buits
i amb dificultats per ser rehabilitats. Es planteja centrar el debat en les àrees temàtiques
següents.

Habitatge adequat i accessible

Mal allotjament

Com podem garantir el dret a
l’habitatge?
El fet que l’habitatge hagi esdevingut un
actiu financer subjecte a l’especulació o,
alternativament, en un bé de consum és
un aspecte que dificulta la seva funció
social. En l’habitatge col·lideixen la lògica
de mercat i el compliment d’un dret
fonamental per a la ciutadania. Alhora,
en el camp de les polítiques d’habitatge
conflueixen diversos nivells de govern,
des de l’esfera estatal fins a la local.
Com podem garantir la funció social de
l’habitatge? Com podem aconseguir un
comportament moderat dels preus del
lloguer? Cal regular els preus del lloguer?
Cal limitar les plusvàlues generades pel
mercat de l’habitatge?

Són efectives les mesures orientades
a l’erradicació de l’emergència
d’habitatge?
A Catalunya no hi ha dades actualitzades
que permetin saber quantes persones
dormen al carrer. Però s’estima que l’any
2014 un total de 48.454 persones es
trobaven en supòsits de mal allotjament
(sense sostre, sense habitatge, habitatges
insegurs i habitatges inadequats), de les
quals 2/3 parts s’acumulaven només a
l’àrea metropolitana de Barcelona. La
tendència projectada és de creixement
del nombre de casos, en especial als
municipis més grans. Ens trobem davant
una situació d’emergència social a la qual
cal donar resposta. Quin ha de ser el paper
dels municipis en la política d’habitatge
en termes d’oportunitats, competències i
finançament? La creació de grans reserves
d’habitatge dotacional és una opció que cal
considerar?

26 de juny de 2019
De 9 a 11.30 h

Nous models d’habitatge

Carme Trilla Bellart
Presidenta de la Fundació Hàbitat3,
Habitatge per a la inclusió social

Renovació del parc d’habitatges
Podem transformar el parc d’habitatges
per aconseguir un balanç de zero
emissions?
A Catalunya hi ha prop de 3 milions
d’habitatges principals (ràtio de 2,5 per/
hab.), una xifra que en conjunt sembla
suficient per absorbir la demanda per
als propers anys. Tanmateix, el parc
d’habitatges català està força envellit
i, en alguns casos, es troba en mal
estat. De fet, el 14,4% de les llars tenen
problemes d’humitats, manca de llum i
contaminació. Com pot garantir el dret
a l’habitatge la renovació urbana? Per
on ha de passar l’impuls de mesures
relacionades amb l’eficiència energètica en
l’àmbit de l’habitatge? En quines línies cal
adaptar-lo als canvis tecnològics, socials i
mediambientals?

Quin marge hi ha per a innovar en
l’habitatge?
En les darreres dècades s’ha produït un
important canvi de model familiar, i per
tant cal adaptar els models d’habitatge
a les noves necessitats de la ciutadania.
Des del vessant constructiu, no es
pot obviar la irrupció de l’arquitectura
bioclimàtica, la utilització de materials
reciclables o la incorporació de processos
de prefabricació. Paral·lelament apareixen
nous models alternatius d’accés i de
tinença de l’habitatge: la copropietat, la
masoveria urbana, les cooperatives en
cessió d’ús o el dret de superfície, el cost
d’accés dels quals és inferior a la compra
en el mercat lliure. Quines limitacions hi ha
d’haver en matèria de models d’habitatge?
Són generalitzables les noves fórmules de
tinença?

Panel
Lucia Delgado
Portaveu de la PAH Barcelona
(Plataforma d’Afectats per la Hipoteca)
Guillem Fernández Evangelista
Economista a Coop57 i doctor en
polítiques públiques a la UAB-IGOP
David Mongil Juárez
Cap de l’oficina d’habitatge de la
Diputació de Barcelona
Antoni Sorolla
Director d’Acció Social i Relacions
Institucionals de SOGEVISO (Societat
Gestora de Vivenda Social, empresa del
Grup Banc de Sabadell)

Moderador
Josep Casas Miralles
Sub-director general d’Arquitectura,
Planificació d’Habitatge i Millora Urbana

02
TERRITORIS
ARTICULATS
L’Agenda urbana de Catalunya es concep com un instrument que posi les ciutats i
els hàbitats urbans com a subjectes en l’elaboració i implementació de les polítiques
públiques del país per als propers anys. Si bé la ciutat és la matèria primera a partir de la
qual s’elabora l’Agenda, en el seu plantejament s’hi reconeix implícitament la indivisibilitat
amb els seus territoris. El territori no pot ser concebut com un proveïdor de recursos i un
receptor d’externalitats, sinó que s’ha d’entendre també com un espai d’oportunitat en el
desplegament de l’Agenda.

Petits municipis

Sistemes urbans

Quines polítiques públiques cal impulsar
per lluitar contra el despoblament rural?
Quines polítiques públiques cal impulsar
per lluitar contra el despoblament rural?
Els municipis de menys de 2.000 habitants
representen gairebé el 63% del total de
municipis de Catalunya i el 64% de la
seva extensió territorial, tot i que només
sumen el 4,5% de la població. Alguns
d’aquests municipis es troben afectats
per l’atur, l’envelliment de la població, la
deslocalització industrial o el despoblament
rural. Alhora, la seva posició perifèrica,
el dèficit en les connectivitat i la manca
d’accés a la xarxa digital són aspectes que
exacerben l’aïllament i la manca d’atractiu
per noves inversions. Com es pot proveir la
suficiència financera dels municipis petits?
Els balanços entre competències i recursos
als petits municipis són equilibrats?

És necessari l’enfortiment de la
governança territorial?
Catalunya s’estructura a través de
l’articulació d’un conjunt d’assentaments
mitjans i petits que funcionalment operen
plegats i vertebren el territori. Es tracta
d’una organització territorial policèntrica
que depassa els límits administratius del
seus municipis i que s’estén més enllà dels
àmbits d’influència de les principals ciutats
catalanes. En aquest context, conceptes
com l’eficiència territorial, la mancomunitat
dels serveis urbans, l’equilibri territorial o la
racionalització del finançament interpel·len
directament a l’assoliment d’un model de
governança més cohesionat territorialment
i amb major capacitat transformativa.
Existeix una veritable consciència
territorial en la planificació i gestió de les
nostres ciutats? Són adequats els actuals
instruments per a la governança territorial?

Aprofitar el potencial dels territoris
Com gestionar les externalitats
negatives que generen els hàbitats
urbans?
La contribució dels territoris en forma de
serveis ecosistèmics, recursos hídrics,
aliments o energia és crucial per garantir
la pervivència dels hàbitats urbans.
Tanmateix, les comarques de Catalunya
basades en economies no urbanes només
representen aproximadament el 25%
del PIB. Aquesta circumstància genera
estigmatització dels territoris, percebuts
sovint com agents exclusivament servidors
cap a les grans àrees urbanes del país.
Alhora, apareixen fenòmens de desafecció
entre les àrees més rurals i els hàbitats
urbans, que a vegades es tradueixen en
friccions que resten eficiència al nostre
model territorial actual. Quin és el paper
dels territoris en la provisió de recursos?
Són necessaris nous mecanismes de
reequilibri territorial per a minorar l’impacte
de les externalitats urbanes?

Articulació metropolitana
És coherent el model metropolità actual
amb les potencialitats territorials?
L’impacte de la conurbació de Barcelona
sobre la resta del país desborda els límits
administratius de l’àrea metropolitana
en diverses dimensions, com ara, entre
d’altres, la mobilitat, la dependència de
serveis o l’accés a la recerca i la innovació.
De fet, en la cerca d’oportunitats i
serveis, la majoria de la població tendeix
a concentrar-se, no tan sols a les ciutats
centrals, sinó també en les ciutats de
la segona, tercera i quarta corones
metropolitanes. Davant d’aquesta realitat,
cal preguntar-se quins reptes i oportunitats
presenta l’actual vertebració metropolitana
a nivell territorial podent així detectar
les finestres d’oportunitat òptimes per
avançar cap a un model més sostenible i
cohesionat.

26 de juny de 2019
De 12 a 14.30 h
Panel
Josep A. Báguena Latorre
President de la Societat Catalana
d’Ordenació del Territori
Sara Mas
Sòcia de l’Estudi Mas Valiente
Arquitectos i membre de l’equip de OUA
Group
Ferran Miralles
Director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Ignasi Puig Ventosa
Coordinador de projectes de la Fundació
ENT (Innovació Ambiental al servei de la
Societat)
Moderador/a
Xavier Flores Garcia
Director general d’Infraestructures de
Mobilitat de la Secretaria d’Infraestructures
i Mobilitat. Departament de Territori i
Sostenibilitat
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SEGURETAT I
JUSTÍCIA SOCIAL
Cal garantir entorns urbans segurs i lliures de qualsevol forma de violència, assolir ciutats
i territoris que siguin ètics i justos amb igualtat de drets, deures i oportunitats per a les
persones. Els hàbitats urbans han de ser espais on erradicar la discriminació per raons
de gènere, ètnia, creença, edat, orientació sexual, capacitat econòmica, discapacitat o
qualsevol altre diferència.

Seguretat ciutadana
La seguretat és un vector pres en
consideració en la planificació dels
hàbitats urbans?
La dimensió de la seguretat ha de tenir el
seu lloc dins de la visió de les ciutats del
futur, tant des del disseny de les seves
arquitectures i espais públics, fins a la
disminució de l’accidentalitat a la xarxa
viària i carrers. Els espais urbans informals,
la fractura urbana, els barris degradats,
la fragmentació del continu urbà o la
híperespecialització dels teixits són alguns
dels escenaris propicis per a l’increment
de la inseguretat. Per una altra banda, en
l’assoliment d’hàbitats urbans més segurs
hi ha implícita la millora de les condicions
de vida, l’accés a l’educació de qualitat
i la supressió de les desigualtats socials,
com a mesures preventives i no reactives.
En quina mesura podem garantir hàbitats
urbans segurs? Estem aplicant polítiques
adequades en aquest camp? Quins són els
col·lectius més vulnerables i insegurs a les
ciutats? Quins són els principals aspectes
que cal millorar en l’administració de la
seguretat urbana?
Dret a la ciutat
Cal reconèixer en el nostre ordenament
jurídic el dret a la ciutat?
El dret a la ciutat ha esdevingut un
concepte reiteradament repetit en el si
de la Nova agenda urbana global i, tant
l’aspiració de no deixar a ningú enrere
com la voluntat de proveir assentaments
humans que garanteixin l’accés als béns,
als serveis i a les oportunitats, són dos
principis que caracteritzen aquest dret. No
obstant això, els hàbitats urbans no sempre
poden garantir el acompliment d’aquest
dret, atès que els serveis bàsics, com
l’habitatge, l’energia o els subministres,
estan condicionats a les lògiques del
mercat lliure.

De manera complementària, la precarietat
en el mercat de treball i l’abaratiment
progressiu dels salaris són tendències que
posen en qüestió la materialització del
dret a la ciutat. Per tant, com garantir el
veritable dret a la ciutat?
Polítiques migratòries
Com cal gestionar, a escala urbana,
l’impacte de les onades migratòries?
Les ciutats són les que primer reben
els impactes socials i econòmics de les
onades migratòries. La seva condició de
centres econòmics i l’accessibilitat a béns
i serveis fan dels hàbitats urbans una
destinació atractiva per a les persones que
cerquen la millora de les seves condicions
de vida. I més enllà de la diversitat cultural
que acompanya a aquest fet, les onades
migratòries i, singularment l’aglomeració
de bosses d’immigració en algunes àrees
de les ciutats, poden conduir a situacions
de fricció i conflictivitat, en especial si no
estan planificades ni tampoc gestionades
mitjançant programes d’acollida i d’inserció
en el mercat laboral. Estem garantint
la coordinació dels poders públics en
la gestió de la immigració a les nostres
ciutats? Quines polítiques d’integració cal
reforçar?
Ciutats socialment responsables
Com s’han de gestionar les economies
informals a les ciutats?
Per posar la persona al centre de l’acció
estratègica de les nostres ciutats del futur
calen polítiques urbanes encarades a
pensar la ciutat des de l’òptica de la justícia
social. Per fer-ho, cal identificar quins són
els fenòmens urbans que més incidència
tenen en la perpetuació de les desigualtats
socials i la discriminació en el si dels
hàbitats urbans. De fet, a les ciutats afloren
els estereotips i rols de gènere, així com
el sexisme en els mitjans de comunicació
i la publicitat. Existeixen mecanismes de
segona oportunitat per a persones amb
risc d’exclusió social? Com es garanteixen
els instruments d’allotjament, tutela i
reinserció?

26 de juny de 2019
De 16 a 18.30 h
Panel
Zaida Muxí
Arquitecta i professora d’Urbanisme a
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona
Ismael Palacín
Director de la Fundació Jaume Bofill
Eduard Sala
Director de l’Àrea d’Acció Social de
Càritas Diocesana de Barcelona
Carles Soler Iglesias
Sub-director general de Programes de
Rehabilitació i Sanitat del Departament
de Justícia
Moderadora
Marta Murrià
Sociòloga i cap de l’àrea de convivència
i seguretat ciutadana de l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona

