FÒRUM 2012 CATALUNYA 21
TERRITORI I URBANISME. ESTAT I ALTERNATIVES

QUÈ ÉS EL FÒRUM
El procés “Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives” és
una plataforma de pensament, diàleg, debat i proposta, organitzada per la Societat
Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Al llarg
d’un any i mig 13 Grups de Diàleg, 6 Diàlegs Dia i prop de 300 persones han estat
construint reflexions i formulant propostes alternatives al voltant de l’ordenació del
territori i l’urbanisme. El procés segueix l’esperit constitutiu de la pròpia SCOT, entitat
hereva del Primer Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), i concretament del seu
Àmbit VIII sobre l’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Podeu consultar tota la documentació generada a http://forum.scot.cat

4 I 5 DE JULIOL: FÒRUM OBERT
El divendres 4 de juliol i el dissabte 5 de juliol se celebrarà -en la seu del IEC (Institut
d’Estudis Catalans) al Carrer del Carme, 47- un Fòrum Obert. En ell els Grups de
Diàleg exposaran públicament les propostes –encara obertes- a les quals han arribat
després de tots aquests mesos de reflexions. Aquestes conclusions tindran la forma de
propostes concretes obertes en els àmbits de l’urbanisme i l’ordenació del territori i
seran debatudes i consensuades amb el públic present a l’acte.
Després del Fòrum Obert, els moderadors i relators dels Grups de Diàleg, i també les
persones individualment o en forma col·lectiva que vulguin, entregaran les conclusions
i propostes definitives a la Mesa de la Secretaria Tècnica, que elaborarà un document
refós que es presentarà públicament el dissabte 27 de setembre.
Inscripcions (gratuïtes): scot@iec.cat

ENTITATS ADHERIDES I COL·LABORADORES
-Àrea Metropolitana de Barcelona
-Associació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya
-Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
-Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
-Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
-Col·legi d’Enginyers de Forest de Catalunya
-Col·legi de Geògrafs de Catalunya
-Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
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PROGRAMA FÒRUM OBERT
Lloc: IEC - Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47, 08001, Barcelona)
El pati tindrà 4 espais oberts de Diàleg. Tres lligats als grups de diàleg i un de
caràcter obert a propostes noves, lligat a la Secretaria Tècnica del Fòrum.
4 de juliol, Divendres
Mati
9:00-10:00 Debat obert sobre les conclusions i les propostes dins dels Grups de Diàleg
Grup 3 L’Escenari Ambiental (Sala Pi i Sunyer)
Grup 4 Mobilitat, formes d’organització i gestió dels transports públics (Sala
Nicolau d’Olwer)
Grup 7 Responsabilitat i lleialtat de l’administració pública (Sala Prat de la Riba)
10:00-11:00 Debat obert sobre les conclusions i les propostes dins dels Grups de
Diàleg
Grup 10 Turisme i territori (Sala Pi i Sunyer)
Grup 6 Ètica en l’ urbanisme i l’ordenació del territori (Sala Nicolau d’Olwer)
Grup 1 El factor territorial en la millora de l’eficiència administrativa (Sala Prat
de la Riba)
11:00.11:30 Descans
11:30-13:30 Debat obert dels participants, dels grups i també de les persones no
adscrites als grups de diàleg, de les propostes presentades (Pati de l’IEC)
13:30-15:30 Descans

Tarda
15:30-16:30 Debat obert sobre les conclusions i les propostes dins dels Grups de
Diàleg
Grup 8 Forma urbis: reptes, processos i tendències del desenvolupament de la
ciutat (Sala Pi i Sunyer)
Grup 12 Paisatge, urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi:
reptes i oportunitats (Sala Nicolau d’Olwer)
Grup 11 Polítiques de sòl i habitatge: la dimensió territorial, social i econòmica
dels reptes de futur (Sala Prat de la Riba)
16:30-17:00 Descans
17:00-19:00 Debat obert dels participants, dels grups i també de les persones no
adscrites als grups de diàleg, de les propostes presentades (Pati de l’ IEC)
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5 de juliol, Dissabte
9:30-10:30 Debat obert sobre les conclusions i les propostes dels Grups de Diàleg
Grup 2 Bases per a un nou contracte territorial i urbà (Sala Pi i Sunyer)
Grup 9 Ruralitat i urbanitat: nous reptes pel territori català al segle XXI (Sala
Nicolau d’Olwer)
Grup 5 Discursos territorials i urbans emergents (Sala Prat de la Riba)
10:30-11:00 Descans
11:00-13:00 Debat obert dels participants, dels grups i també de les persones no
adscrites als grups de diàleg, sobre les propostes presentades (Pati de l’ IEC)
13:30 Regles de seguiment - Convocatòria del Fòrum Congres - dia 27/9/2014
14:00 Final
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GRUPS DE DIÀLEG
1.

El factor territorial en la millora de l’eficiència administrativa: Analitzar les realitats
urbanes i territorials com a base de futures àrees de cooperació i prestació conjunta de
serveis.
Moderadora: Mita Castañer - Relator: Josep Báguena

2.

Bases per a un nou contracte territorial i urbà: Sotmetre les transformacions urbanes a
una revisió de fons pel que fa als seus fonaments econòmics i les noves formes de
socialitzar el desenvolupament.
Moderador: Joaquim Sabaté - Relator: Miquel Morell

3.

L’escenari ambiental:Analitzar la dimensió ambiental, on conviuen la complexitat de no
poques realitats, voluntats i aspiracions. La interpretació dels espais oberts més enllà de la
idea de sòl no urbanitzable. Els espais entre els espais oberts i els espais urbans. La
definició activa de l’espai urbà com a ecosistema i les qualitats de composició,
metabolisme i estabilitat.
Moderador: Sito Alarcón - Relator: Xavier Mayor

4.

Mobilitat, formes d’organització i gestió dels transports públics: Establir, en el context
de crisi, les prioritats en infraestructures de transport en relació directa amb el model de
mobilitat del país.
Moderador: Andreu Ulied - Relator: Oriol Biosca

5.

Discursos urbans i territorials emergents: Analitzar els nous discursos en relació amb
l’urbanisme i l’ordenació territorial sota l’òptica de la renovada forma d’analitzar i plantejar
solucions per a la ciutat i el territori.
Moderador: Xavier Boneta - Relator: Albert Cortina - Co-relator: Josep Báguena

6.

Ètica en l’urbanisme i l’ordenació del territori: Detectar les idees, els valors i les
actituds que fan realitat una ètica de la responsabilitat, aplicada al pensament, a les
polítiques, a la planificació i a la gestió de la ciutat i del territori.
Moderador: Antonio Font Relator: Albert Cortina

7.

Responsabilitat i lleialtat de l’administració pública: Detectar formes de gestió més
transparent i de major cooperació amb els agents del territori i l’urbanisme i cercar
alternatives per tal de materialitzar fórmules més eficients d’impulsar les actuacions de
present i de futur.
Moderadors: Joan Subirats i Pere Caralps - Relator: Joan Barba
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8.

Forma urbis: reptes, processos i tendències del desenvolupament de la ciutat: Obrir
un debat al voltant del creixement urbà, entès no sols com a extensió, sinó també des la
perspectiva de la transformació dels teixits obsolets i del seu potencial de regeneració.
Moderador: Sebastià Jornet - Relator: Xavier Matilla - Co-relatora: Àngels Gil Vernet

9.

Ruralitat i urbanitat: nous reptes pel territori català al segle XXI: Cercar una mirada
actual i més respectuosa vers l’espai agrari i rural de Catalunya, incorporant aportacions
dels ens socials i dels ens institucionals d'aquest àmbit.
Moderador: Ignasi Aldomà - Relator: Ignasi Grau

10. Turisme i territori: Reflexionar sobre les possibilitats de convertir el turisme en un actiu
en favor del territori, en una activitat amb capacitat per revitalitzar, rehabilitar i recrear els
nostres paisatges.
Moderador: Ricard Pié Relators: Isabel Crespo i Josep Maria Vilanova

11. Polítiques de sòl i habitatge: la dimensió territorial, social i econòmica dels reptes
de futur: Treballar en la reformulació o l’evolució de les línies d’actuació que han
d’articular les polítiques de sòl i habitatge dels propers anys, les quals s’han vist
especialment afectades per l’actual crisi econòmica i financera (tant pública com privada),
d’agudització de la pobresa, pèrdua generalitzada de poder adquisitiu i d’enfonsament del
sector immobiliari
Moderador: David Mongil - Relators: Montserrat Mercadé, Joan Badia i Elisabet Sau

12. Paisatge, urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: reptes i
oportunitats: Reflexionar sobre la vigència i la validesa dels conceptes, instruments i
estratègies de les polítiques de paisatge. Les oportunitats que ofereix, per a superar els
reptes del desenvolupament territorial a l’actualitat, el Conveni Europeu del Paisatge
(2000) en un context de una profunda crisi econòmica i una gran incertesa social.
Moderador: Jaume Busquets - Relatora: Marina Cervera - Co-relator: Albert Cortina
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ACTIVITATS REALITZADES
-Any 2012
Reunió de coordinació dels Grups de diàleg. Inici del Fòrum
-Any 2013
Reunió transversal dels Grups de diàleg, la Secretaria tècnica del Fòrum i la Junta
SCOT a Girona
Reunió transversal dels Grups de diàleg, la Secretaria tècnica del Fòrum, i la Junta
SCOT a Barcelona
Reunió transversal dels Grups de diàleg, la Secretaria tècnica del Fòrum, i la Junta
SCOT a Barcelona
Primera reunió Associacions i Col·legis Professionals
Diàleg Dia 1: El Sector d'Activitat Econòmica de l'aeroport de Reus.
Segona reunió Associacions i Col·legis Professionals
Reunió Transversal dels Grups de diàleg, la Secretaria tècnica del Fòrum i la Junta
SCOT a Lleida
Diàleg Dia 2: Hàbitat, territori i tecnologies de frontera
-Any 2014
Diàleg Dia 3: La revisió dels plans d'urbanisme en època de crisi econòmica
Diàleg Dia 4: La planificació territorial en temps de crisi
Diàleg Dia del Grup de diàleg 13 "Turisme, risc o oportunitat" sobre "Turisme a la
ciutat".
Reunió Transversal dels Grups de diàleg, la Secretaria tècnica del Fòrum i la Junta
de la SCOT per preparar el Congrés.
Diàleg Dia 5 sobre medi ambient (activitat conjunta amb el Col·legi d'Ambientòlegs).
Diàleg Dia del Grup de diàleg 13 "Turisme, risc o oportunitat" sobre "Turisme a la
costa".
Diàleg Dia 6 sobre la reforma legislativa en matèria d'urbanisme. Programa a
concretar
Sessió de debat del Grup de diàleg 13 "Turisme, risc o oportunitat" sobre "Turisme
a l'interior. Més informació

ACTIVITATS PENDENTS
4 i 5 de juliol: Fòrum Obert
27 de setembre: Fòrum Congrés (Acte d’Inici) - Període 1 Mes, per aportacions i per
valoracions del Document del Fòrum. Integració per la Secretaria Tècnica i Congrés
Obert, abans de finals del 2014. Entrega a la Societat Catalana.
Suggeriments i/o preguntes: forum@scot.cat
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