FÒRUM 2.012 CATALUNYA 21 - TERRITORI I URBANISME - ESTAT I ALTERNATIVES

En la situació actual de la societat catalana i europea proposem que la SCOT ofereixi una plataforma de pensament,
diàleg, debat i resposta. Pensant en l’esperit constitutiu de la pròpia SCOT, entitat hereva del Congrés de Cultura
Catalana, Concretament del seu Àmbit VIII sobre l’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Per això proposem fer Congrés al 2014, construït amb un procés denominat “Fòrum 2.012 Catalunya 21 - Territori i
Urbanisme - Estat i alternatives”. Aquest Fòrum l’entenem com un procés de treball col•lectiu, coordinat des de la
SCOT, que produeixi reflexions i sobre tot alternatives. Aquest procés es farà per les seves estructures
professionals i/o acadèmiques, estarà obert a la societat civil i es recolzarà en un mètode de participació 2.0 i en
altres canals més tradicionals. L’esperit original de la SCOT promou més els debats positius d’alternatives que els
debats de greuges. Es cerquen alternatives en tres nivells inicials, de recomanacions, de propostes i de
consideracions, enteses com pautes per als camins a recórrer a favor del país.
Aquest procés tindrà uns dos anys de recorregut, del 2012 al 2014, i es culminarà amb una concentració, conjunta,
dels participants. Els temes a treballar es construiran a partir d’un esquema inicial que proposa la SCOT i de les
aportacions, de tots, en l’etapa del seu llançament.
També s’oferirà a les institucions publiques, col·legis professionals, universitats i centres de recerca així com
fundacions i entitats implicades en els temes urbans i territorials que aportin al Fòrum línies temàtiques, demandes
i/o problemàtiques a abordar.
Per tal de proposar uns comuns denominadors entre les diferents àrees de treball, la SCOT creu convenient abordar
les reflexions compartides a partir de dos elements propis de la nostra disciplina: La transversalitat i la interescalaritat. Dos elements fonamentals de l’urbanisme i l’ordenació del territori, entesa com una disciplina
integradora de sabers científics i tècnics variats, són d’una banda la interrelació que el territori ofereix a les
dinàmiques socials, ambientals i econòmiques i, de l’altra, la capacitat d’expressar fenòmens i formular propostes
d’ordenació a diferents escales i en àmbits territorials de jerarquia variada. Aquestes dues qüestions, la integració
de les polítiques i els fenòmens “sectorials” i la capacitat de saber dirimir l’adequada escala en la lectura dels
fenòmens i en la formulació de propostes seran pautes inel·ludibles en els debats i discussions que tindran lloc en el
desenvolupament d’aquest Fòrum.
Pel funcionament del Fòrum us oferim uns criteris o pautes d’organització i un calendari provisional inicial:
Pauta 1: El Fòrum és un procés de construcció col·lectiva d’alternatives, a la situació actual del país, a presentar en
un Congrés a realitzar en la primavera del 2014. Els grups de diàleg fan Congrés. Us podeu apuntar als grups i
àdhuc invitar a alguna persona a participar, sempre d’acord amb els moderadors i relators de cada línia. Les línies
són provisionals i s’ajustaran cada sis mesos en unes sessions transversals de posta en comú dels camins de
diàleg recorreguts.
Pauta 2: Aquesta versió del programa de treball del Fòrum 2.012 CAT 21 és provisional i ha de servir per iniciar els
treballs. Marca l’estil d’un Congres que es construirà amb un mètode col·lectiu, derivat dels grups de diàleg i també
de participació 2.0, articulades per l’estructura de la SCOT, concretament des de l’Observatori–Territori. Els grups
de Diàleg són els espais del Fòrum per orientar els temes i per fer créixer la participació. El Fòrum serà obert més
enllà dels socis de la SCOT a altres institucions i entitats dels urbanistes i de les professions del territori i de la
societat civil. L’esquema és per orientar i iniciar el procés i us demano que aporteu idees i propostes =
jmllop@geosoc.udl.cat
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1. EL FACTOR TERRITORIAL EN LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA. La millora passa per una
anàlisi de 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. Cal sotmetre les transformacions urbanes a una
revisió de fons, pel que fa als seus fonaments econòmics, des d’un repartiment més equitatiu de la distribució de
càrregues i beneficis a les noves formes de socialitzar el desenvolupament.
Moderador: Joaquim Sabaté + Relator: Miquel Morell
3. L’ESCENARI AMBIENTAL. És en la dimensió ambiental on conviuen la complexitat de no poques realitats,
voluntats i aspiracions. Com hauran de conviure a partir d’ara? Com integrar les intervencions territorials i urbanes
amb el millor coneixement dels espais lliures i oberts i també dels connectors biològics?.
Moderador: Sito Alarcón + Relator: Xavier Mayor
4. MOBILITAT, FORMES D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS. En temps de crisi, quines
són les noves prioritats en infraestructures de transport en relació directa al model de mobilitat del país?.
Moderador: Andreu Ulied + Relator: Oriol Biosca
5. DISCURSOS URBANS I TERRITORIALS EMERGENTS. 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 i Josep Báguena
6. ÈTICA EN LA PRÀCTICA PROFESSIONAL DE 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. Balanç de la gestió de la participació
ciutadana i les voluntats polítiques. Els procediments administratius ajuden a la millora de l’interes públic o son una
carerra d’obtacles que enmascaren a més altres interesos?. La col·laboració dels professional especialistes com a
fórma d’incorporar valor intelectual: sistemes i balanç.
Necessitem formes de gestió més transparent i de major cooperació amb els agents del territori i l’ urbanisme. Cal
cercar alternatives per tal de materialitzar fórmules més eficients d’impulsar les actuacions de present i de futur.
Moderador/a: Joan Subirats i Pere Caralps

Relator: Joan Barba

8. FORMES DE CREIXEMENT I EXTENSIÓ URBANA EN RELACIÓ ALS TEIXITS I LA COMPLEXITAT. Enfront a
conceptes com la maduració urbana, volem obrir un debat entorn al 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 + Relators: Xavier Matilla i Àngels Gil Vernet
9. RURALITAT I URBANITAT: NOUS REPTES PEL TERRITORI CATALÀ AL SEGLE XXI. Cerquem 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
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10. ACTIVITATS: NOVES DEMANDES, NOVES OFERTES, NOVES REGULACIONS. La visió estratègica de
l’economia regional i urbana i la planificació física: com responen els nostres instruments de regulació, planificació i
gestió als fenòmens socials i econòmics emergents?.
Moderador: Josep Maria Pasqual + Relator: Joan López
11. SOL I HABITATGE: Revisió de la relació entre valor del sòl i accessibilitat a l’habitatge
Moderador: David Mongil + Relatora: Montserrat Mercadé
12.- El Paisatge en l’ordenament urbanístic
Balanç dels 10 anys de l’aplicació del conveni europeu sobre paisatge.
Aportacions des del paisatge en l’ordenació del territori
Protagonisme futur del paisatge en el desenvolupament territorial.
Moderador: Jaume Busquets

Un calendari inicial del Fòrum:
El calendari proposat per el 2013 es el següent :
1/ Día 02/03.........Interna.
2/ Dia 11/05..........Oberta.
3/ Dia 06/07..........Interna.
4/ Dia 28/09...........Oberta.
5/ Dia 30/11...........Assaig.
Congres primavera del 2014

Criteris i pautes d’organització:
1er, Caldrà quin format de Congres farem la primavera del 2014 <
2on, Els relators han de ser un membre més actiu del grup de Diàleg.
3er, Entre els moderadors i relators queda la formula de propostes <
4rt, Les taules de debat o millor "grups de diàleg" s’autoorganitzen.
5qè, Moderadors i relators inviten a persones als grups de diàlegs <
6sè, Inviten directament àdhuc temporalment, i/o a proposta d’altra.
7tè, La Junta SCOT i la Secretaria Tècnica prenen iniciatives transversals.
8tè, El format del Congres queda obert a la dinàmica dels grups de diàleg.
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