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Ordre del dia:
1) Preàmbul de la sessió (3 minuts)
-

Lectura d’unes paraules del Conseller, Sr. Josep Rull, amb projecció d’imatges (3
minuts)

2) Introducció a la sessió (11 minuts)
-

Vídeo explicatiu de l’Agenda Urbana (5 minuts)

-

Intervenció de l’ex-Director Executiu d’ONU-Hàbitat, el Dr. Joan Clos (3 minuts)
Intervenció de la Cap de l’Oficina a Espanya del programa d’assentaments humans
de Nacions Unides, la Sra. Carmen Sánchez-Miranda Gallego (3 minuts)

3) Exposició sintètica dels documents sotmesos al coneixement de l’Assemblea (10
minuts):
a. Document d’objectius i fases d’elaboració de l’Agenda Urbana (3 minuts),
presentat pel Subdirector General d’Acció Territorial i Hàbitat Urbà, el Sr.
Josep Armengol
b. Procés de participació de l’Agenda Urbana, presentat pel Director general de
Participació Ciutadana, el Sr. Ismael Peña (4 minuts)
c. Declaració sobre l’Agenda Urbana de Catalunya (3 minuts), presentat pel Cap
del Servei d’Acció en l’Hàbitat Urbà, el Sr. Marc Darder
4) Intervencions d’alguns membres de l’Assemblea Urbana 10 representants, entre els
quals es preveuen les dues vicepresidències (20 minuts; 2 minuts / representant).
5) Conclusions de la sessió, per part del SHUT, Sr. Agustí Serra (4 minuts)
Part oberta als mitjans de comunicació. Els mitjans entren a la sala.
6) Signatura formal de la Declaració (2 minuts) per part de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

President de la Generalitat de Catalunya
Alcaldessa de Barcelona
President de l’Assemblea, Conseller de Territori i Sostenibilitat
Vicepresidenta primera
Vicepresidenta segona
SHUT

7) Clausura de la sessió plenària (15 minuts)
-

Conseller President de l’Assemblea Urbana de Catalunya, l’Honorable Conseller de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet (5 minuts)
Excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau (5 minuts)
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-

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Quim Torra (5
minuts)

Actes protocol·laris
-

Foto de grup i signatura de la Declaració sobre l’Agenda Urbana de Catalunya
Entrevistes internes a membres de l’Assemblea

Desenvolupament de la sessió
1) Paraules de benvinguda del Molt Honorable President, Sr. Quim Torra.
2) El Sr. Agustí Serra, Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i
Sostenibilitat, dona pas a la intervenció del Dr. Joan Clos, Director Executiu del Programa
de Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat) amb rang de Sotssecretari
General durant els anys 2010 – 2018
El Dr. Clos recorda que ONU-HABITAT va ser l’Agència que va elaborar la Nova Agenda Urbana al
Congrés d’Habitat-III que es va celebrar a Quito al 2016. Agraeix la iniciativa de l’Agenda Urbana de
Catalunya i menciona la implicació de Catalunya, en especial del Departament de Territori i
Sostenibilitat i la seva Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, en els diversos concerts internacionals
realitzats a l’entorn del desenvolupament urbà sostenible (WUF de Medellín, Hàbitat III a Quito,
Jornades de Participació locals i regionals a Nova York, WUF Kuala Lumpur).

Seguidament, el Dr. Clos reivindica el posicionament de la Nova Agenda Urbana, no com a reactiva,
sinó com a proactiva amb relació a la urbanització, cercant fórmules d’implementació reals en les
polítiques urbanes, per tal de millorar les condicions de vida dels ciutadans, la prosperitat, la
igualtat i la sostenibilitat del planeta. Considera que en aquest moment, per millorar l’entorn urbà
cal incorporar aspectes com el número de llocs de treball, la qualitat dels llocs de treball, les
condicions d’aquests etc.

3) El Sr. Agustí Serra dona pas a la lectura de la carta del Conseller Josep Rull, per part de la
Secretària de Medi Ambient, la Sra. Marta Subirà
En la carta, el Sr. Rull recorda que el Govern de Catalunya va participar activament en l’elaboració
de la Nova Agenda Urbana, en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’habitatge i el
desenvolupament humà sostenible celebrada a Quito. En acabada la conferència de Quito, el Govern
es va oferir a Nacions Unides per ser un actor protagonista d’aquesta nova etapa. Manifesta que
l’Assemblea Urbana de Catalunya té com a missió principal formular l’Agenda Urbana de Catalunya,
des del màxim consens i amb la voluntat de ser estable, durable en el temps, perquè els països que
avancen, que prosperen amb un autèntica força transformadora, són aquells que en qüestions
estructurals basteixen marcs estables, els blinden davant els canvis d’aritmètiques parlamentaries, i
són capaços de desplegar estratègies compartides amb un abast intergeneracional.
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4) El Sr. Agustí Serra dona pas al vídeo explicatiu de l’Agenda Urbana de Catalunya
5)
6) El Sr. Agustí Serra dona pas a la intervenció de la Sra. Carmen Sánchez-Miranda, Directora
de l’Oficina del Programa de Nacions Unides per els Assentaments Humans (ONU-Hàbitat)
La Sra. Sánchez-Miranda destaca que les Agendes Urbanes permeten localitzar l'Agenda 2030 de
Nacions Unides al territori, i per això, des d'ONU-Hàbitat donen la benvinguda a l'Agenda Urbana
catalana, entenent-la com un procés viu que permet establir sinergies entre les polítiques territorials
d'àmbit rural i urbà, que permet trencar sitges sectorials i que és capaç de generar resultats
transformadors promovent un veritable enfocament territorial i de cooperació entre les diferents
polítiques i Agendes Urbanes d'altres nivells, complementant i reforçant les iniciatives des de les
escales locals, metropolitanes, nacionals i globals.

7) El Sr. Agustí Serra dona pas a la presentació de la síntesi del document d’objectius per part
del Sr. Marc Darder, cap del Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
El Sr. Darder explica que la proposta d’Agenda Urbana que s’impulsa des del Departament de
Territori i Sostenibilitat planteja ordenar el debat sobre l’Agenda Urbana de Catalunya segons 6
eixos: Habitats saludables, Benestar, Qualitat urbana, Prosperitat, Dimensió territorial i Millora de la
governança.
El Sr. Darder prossegueix esmentant que es persegueix desplegar una Agenda Urbana basada en
aquestes eixos temàtics, en diversos àmbits d’actuació i finalment en objectius, de forma que no es
quedi en un simple document declaratiu, sinó que tingui un ancoratge normatiu i una aplicabilitat.
Per a fer-ho, es proposa la constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya, formada per 15
representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 20 representants de la ciutadania i
del teixit econòmic i 25 representants dels governs locals. Manifesta que tots aquests representants
podran designar experts per als diversos àmbits temàtics. Comunica que l’elaboració de l’Agenda
començarà en un procés participatiu i continuarà amb un seguit de debats i discussions d’acord amb
els diversos eixos temàtics. Finalment, hi haurà un procés d’exposició pública i elevació al Govern de
la Generalitat de Catalunya. Es preveu una llargada aproximada d’un any i mig, i espera que la
finalització sigui a l’entorn de l’any 2020.

8) El Sr. Agustí Serra dona pas a una ronda d’intervencions breus entre alguns dels membres
de l’Assemblea Urbana de Catalunya
•

Intervenció del Sr. Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona
El Sr. Castells subratlla la implicació de la Diputació de Barcelona en la consecució dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible i ofereix la seva experiència per assolir aquest nou compromís
amb la sostenibilitat del desenvolupament del país. Alhora, menciona el Pla director urbanístics
de les vies blaves com a exemple que il·lustra aquesta implicació.
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•

Intervenció del Sr. Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)
El Sr. Torres manifesta que com a universitat tecnològica estan molt alineats amb els principis
que inspiren l’Agenda Urbana des d’àmbits com l’arquitectura, l’urbanisme, l’edificació, la
enginyeria civil, i tenen un compromís, com universitat desplegada al territori, amb els seus
principis inspiradors.

•

Intervenció del Sr. Antoni Abad, president de Cecot
El Sr. Abad es pregunta per què participen els empresaris en aquest òrgan? I respon: perquè
cohesió social i societat del benestar, són indestriables de la competitivitat i el progrés de les
persones, perquè les empreses són organitzacions que treballen per objectius, perquè volem
ciutats transformadores, perquè necessitem ciutats humanitzades i perquè les empreses són la
cèl·lula mare del progrés econòmic, de la transformació, de la tecnologia, del coneixement,
perquè col·lectivament busquem eficiència, convivència, creixement personal i felicitat.

•

Intervenció del Sr. Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (IERMB)
El Sr. Gomà descriu Catalunya com un entramat de ciutats amb una metròpoli global. Alhora
reivindica que és a les ciutats a on avui s’expressen les fragilitats i les energies, les noves
vulnerabilitats i també els enormes potencials de millora i futur. Descriu el dret a la ciutat com a
un dels espais claus de construcció de ciutadania democràtica i de drets bàsics en el segle XXI.
Reitera el compromís del món acadèmic i de la recerca amb l’Agenda Urbana de Catalunya.

•

Intervenció de la Sra. Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector
La Sra. Alsina manifesta que des del sector social ja es treballa amb lògica urbana quan
s’acompanyen a les persones amb una feina precària o en situació de pobresa o exclusió.
Reivindica que es tracta d’una feina titànica. Explica que des de la institució que representa,
s’entén que el dret a la ciutat és donar resposta a les necessitats humanes i garantir els drets a
la ciutadania. Manifesta que cal un sector social fort i una ciutadania mobilitzada capaç de
plantejar propostes i solucions als reptes socials, atès que es requereixen solucions tranversals i
coordinades entre tots els agents implicats.

•

Intervenció del Sr. Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC)
El Sr. Amor recorda que ni a Espanya ni a Catalunya existeix cap norma jurídica que inclogui
expressament el dret a la ciutat. És per això que cal promoure i construir un dret a la ciutat a
partit de l’enfocament dels drets humans, des de les polítiques publiques urbanes que ha de ser
integrat i interrelacionat als diversos drets. Sosté que cal procurar que els poders públics
estiguin sotmesos a una sèrie d’obligacions jurídiques la ordenació dels quals permeti a les
persones la seva incidència davant els tribunals en defensa d’un dret a la ciutat interpretat
d’una manera integrada.
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•

Intervenció del Sr. David Saldoni, president de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM)
El Sr. Saldoni manifesta que el repte que afrontem és tractar les afectacions urbanes, poder
gestionar les externalitats, tant les positives com les negatives i poder treballar amb les ciutats,
amb les capitals, amb les vil·les intermèdies i amb els pobles.

•

Intervenció del Sr. Pere Torres, director de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
El Sr. Torres exposa quatre punts: 1) L’Agenda Urbana ha de contribuir a canviar l’imaginari de
progrés que tenim (cases mes grans, segones residències, carreteres que et portin a tot arreu...),
atès que si no canviem l’imaginari de progrés no podrem canviar l’actual model urbà; 2) Caldrà
un desenvolupament normatiu, però també caldrà aconseguir que tots els actors facin seus els
objectius de l’agenda; 3) Els debats d’aquesta naturalesa no poden acabar atrapats entre
experts, i per tant, cal fer un esforç a escala social i identificar les expectatives que la gent té en
el seu entorn, allà on viu; 4) Els canvis que cal fer no poden ser superficials i perifèrics, cal
d’identificar i prioritzar molt bé els canvis imperatius, perquè si el ritme d’aplicació de la solució
és més lent que el ritme de desenvolupament dels problemes mai ens en sortirem. El temps
d’espera s’ha esgotat.

S’atorga torn obert d’intervencions. No es demanen paraules.
9) El Secretari d’Habitat Urbà i Territori, el Sr. Agustí Serra, realitza les conclusions de la
sessió:
-

Es dóna per constituïda l’Assemblea Urbana de Catalunya, tot assenyalant que quedarà
pendent un últim pas, que és la validació per part del Consell Executiu.
Es dóna per validada la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, declaració que
signaran tots els membres.
S’anticipen quins seran els passos i fites més immediats:
• Tramesa de l’acta de la sessió
• Tramesa de l’actualització del Document d’objectius, incloent les esmenes i
aportacions fetes darrerament pels membres de l’Assemblea Urbana
• Inici pròximament del procés de participació. Un procés al què es convida a tots els
actors a sumar-s’hi
• Es comunica l’activació de la pàgina web, www.agendaurbanacatalunya.cat, on es
pot trobar tota la informació al voltant de l’Agenda Urbana, l’Assemblea, el procés
de participació, el calendari o tota aquella documentació i recursos que es vagin
generant
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10) El Sr. Agustí Serra dona pas a la signatura formal de la Declaració per una Agenda Urbana
de Catalunya per part de la taula presidencial, seguint el següent ordre:
•
•
•
•

•
•

El Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, el Sr. Agustí Serra
El Vicepresident segon de l’Assemblea, el president de la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC), el Sr. Jordi Giró
La Vicepresidenta primera de l’Assemblea, l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, la
Il·lma. Sra. Núria Marin
En representació de la co-presidència de l’Assemblea, ostentada per l’alcaldessa de
Barcelona, l’Excma. Sra. Ada Colau, signa la Declaració la quarta tinenta d'alcaldia de
Barcelona i Directora de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, la Il·lma. Sra. Janet
Sanz
El President de l’Assemblea, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Hble. Sr. Damià
Calvet
Finalment, el President de la Generalitat de Catalunya, el M. Hble. Sr. Quim Torra

11) El Sr. Agustí Serra procedeix a donar la paraula a les vicepresidències i la co-presidència de
l’Assemblea Urbana
•

Intervenció del Sr. Jordi Giró, President de la CONFAVC, en tant que Vicepresident
segon de l’Assemblea Urbana
El Sr. Giró manifesta que la CONFAVC treballa en el territori qüestions com la pobresa, les
desigualtats, la feina, l’urbanisme, el medi ambient, la gentrificació, qüestions que estan en el
dia a dia de les persones. Apunta que per abordar aquesta problemàtica cal finançament pels
ajuntaments, per construir el país des dels barris

•

Intervenció de l’alcaldessa de l’ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, la Il·lma. Sra.
Núria Marín, en tant que Vicepresidenta primera de l’Assemblea Urbana
La Sra. Marín destaca la importància de treballar reptes comuns com l’urbanisme, l’habitatge,
les desigualtats socials, la seguretat o el medi ambient, no de manera aïllada des dels municipis,
sinó anar més enllà, amb instruments com l’Agenda Urbana de Catalunya. Reitera que calen
noves lleis i noves organitzacions, tant a Catalunya com a Espanya, que ens permetin afrontar
millor aquests reptes que tenen les ciutats del segle XXI.

•

Intervenció de la quarta tinent d'alcalde de l’ajuntament de Barcelona i Directora de
l’Àrea d’ecologia i urbanisme i mobilitat, la Il·lma. Sra. Janet Sanz, en representació de
la Co-presidència de l’Assemblea Urbana.
La Sra. Sanz planteja la necessitat de que Catalunya tingui una Agenda Urbana per a desplegar
els compromisos subscrits a Quito i la importància de fer-ho de manera conjunta, compartida i
abastant tot el territori. Destaca la importància d’incorporar el dret a la ciutat, com fer-ho
efectiu i com fer-ho possible. Entén la declaració com un mandat democràtic per garantir el dret
a la ciutat.
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12) Clausura de l’acte. El Sr. Serra, dóna la paraula als representants de la Generalitat de
Catalunya:
• Intervenció del conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Hble. Sr. Damià Calvet com a
president de l’Assemblea Urbana de Catalunya.
El Sr. Calvet remarca el treball realitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat per
desenvolupar l’Agenda Urbana de Catalunya. Destaca que es tracta d’una Agenda amb una
mirada llarga, transversal i compartida i una oportunitat de diàleg entre tots els actors del
territori. Una Agenda que es centra en els entorns urbans, perquè concentren més del 90% de la
població del país en municipis de més de 5.000 habitants.
Malgrat això, el conseller no oblida que Catalunya està formada per una extensa xarxa de
ciutats i pobles que estructuren el territori i que existeix un fort lligam entre lo urbà i lo rural. Per
tant, segons el Sr. Calvet, aquesta Agenda ha de tenir una visió territorial, ha d’assumir el repte
de les polítiques urbanes i territorials en la línia proposada per l’Agenda 2030 i la Declaració de
Quito. No es tracta de construir nous barris si no d’incidir en els que ja tenim, ja que aquí
residirà el gruix de la població de les dècades vinents. Finalment, convida a obrir un debat per
afrontar els reptes actuals i de futur i per això cal fixar les fites a assolir i com fer-ho.

• Intervenció del president de la Generalitat de Catalunya, el M. Hble. Sr. Quim Torra.
El president planteja la necessitat d’una Agenda Urbana de Catalunya per a donar resposta als
reptes del benestar de la ciutadania, eficiència ambiental i equilibri territorial, ja que en funció
de com els enfoquem ara, determinaran la nostra qualitat de vida durant els propers 20 o 30
anys. Manifesta que l’Agenda Urbana ha de ser una eina essencial per definir un marc comú i
transversal per al desenvolupament de les polítiques urbanes del país. En aquest sentit, destaca
que Catalunya és un territori amb un dens entramat de ciutats mitjanes i petites i amb una
potent àrea metropolitana on les àrees urbanes estenen la seva influència més enllà del seus
límits físics o administratius, 8 de cada 10 catalans viuen en àrees urbanes. Ens cal un altre
model urbà que doni resposta a les noves tendències.
El president recorda la importància del Dret a la ciutat com a dret a la vida urbana
transformadora i renovada. Manifesta que Catalunya vol ser present al món, i una de les millors
maneres de fer-ho és implementant les grans decisions estratègiques que els organismes
internacionals adopten i que ens interpel·len a tots. La Nova Agenda Urbana de Catalunya, serà
un element

Josep Armengol Tatje
Secretari de l’Agenda Urbana i Territori

Vist-i plau
Damià Calvet Varela
President de l’Assemblea Urbana de Catalunya

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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