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Cada vegada més, la població tendeix a concentrar-se a les zones urbanes i, segons les
previsions de Nacions Unides, aquesta tendència anirà en augment. A Catalunya, gairebé
el 80% de la població viu a municipis de més de 10.000 habitants i la influència de les
àrees urbanes va més enllà dels límits físics de les ciutats per abastar tot el territori.
L?Agenda Urbana, una iniciativa per millorar les nostres ciutats
En aquest context, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat impulsa
l'Agenda Urbana de Catalunya, amb la col·laboració d?administracions locals i altres
entitats del teixit social català, com el Col·legi d?Arquitectes de Catalunya, per potenciar
les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.

L?elaboració de l?Agenda requereix tant de coneixement tècnic d?especialistes,
investigadors i personal de les administracions, com de les aportacions de la ciutadania i
la societat civil. I és per això que es realitzaran dues fases de participació, la primera, de
diagnosi, i la segona, se centrarà en les mesures i plans d?accions a implementar.
L?objectiu principal d?aquest procés és fer un debat estratègic que serveixi per concretar
les diferents polítiques públiques que tindran impacte en els objectius de l?Agenda i
aconseguir fer, col·lectivament, millors ciutats.
Els arquitectes, clau en la transformació de les ciutats
Els professionals de l'arquitectura són claus en la transformació de les ciutats. Per aquest
motiu, no només el Col·legi d'Arquitectes forma part de l'Assemblea de l'Agenda Urbana i
del seu grup motor, des d'on es decideixen alguns aspectes organitzatius, sinó perquè
l'expertesa dels arquitectes és molt necessària per col·laborar en la definició i consecució
dels entorns urbans que necessitem.
Dinàmica i temàtica de les sessions de treball
Cada sessió constarà de tres panells d?experts (60 minuts) seguits per un debat entre els
assistents (90 minuts) d?intercanvi d?opinions i coneixements sobre els temes exposats.
Processos metabòlics. Dijous, 6 de juny. L?Hospitalet de Llobregat. Sala Bital.
? Economia verda i circular
? Cicle de l?aigua
? Energia sostenible
Model de ciutat. Dimecres, 12 de juny. Fundació Universitària del Bages, Edifici FUB2.
Manresa (avinguda Bases de Manresa,1)
? Model urbà
? Ecosistemes urbans/ biodiversitat
? Inclusió social
Mobilitat urbana. Dimecres 19 de juny, Col·legi d?Arquitectes de Catalunya. Demarcació
de Girona, Girona (Plaça de la Catedral, 8)
? Connectivitat urbana
? Qualitat de l?aire
? Models productius
Cohesió social. Dimecres 26 de juny. Seu de la UGT, sala Brigades Internacionals,
Barcelona (Rambla de Santa Mònica, 10).
? Dret a l?habitatge
? Territoris articulats
? Seguretat i justícia social
Dimensió ciutadana. Dimecres, 1 de juliol. Campus Catalunya, Sala de Graus,
Tarragona (Avinguda de Catalunya, 35).

? Recerca i coneixement
? Cultura i art
? Participació i transparència
Nova governança. Dimecres, 4 de juliol. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona,
Casa de la Convalescència. Barcelona (carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171).
? Governs eficients
? Canvi climàtic
? Finançament adequat
Trobareu tota la informació, així com la possibilitat de participar en línia al web Agenda
Urbana [2].
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