
CURS PRESENCIAL

Les Agendes 
Urbanes: Instrument 
de anvi rbà ntegral
i Nova Governança
19, 21, 23 i 28 de setembre de 2022

Objectius 
Conèixer els objectius i metodologies que s’estan utilitzant per a 
l’elaboració de les Agendes Urbanes i els seus principals resultats.

Aprendre com desenvolupar les capacitats de transformació 
econòmica, social i territorial i de nova governança local.

Establir vincles de coneixement mutu i generar confiança per la 
col·laboració entre les professionals dels ajuntaments per elaborar o 
millorar les Agendes Urbanes del seu municipi.
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1. Agendes Urbanes: Antecedents, context i objectius.

2. Els principals processos d’elaboració d’Agendes Urbanes: Anàlisi critica.

3. Indicadors i sistema d’indicadors en les Agendes Urbanes:

Com utilitzar-los.

4. L’articulació entre les Agendes Urbanes, les estratègies de canvi

i la nova governança: Les agendes estratègiques urbanes.

5. Metodologies i instruments de les agendes estratègiques urbanes.

6. El desenvolupament sostenible i la gestió del territori.

7. Bones pràctiques d’Agendes Urbanes



Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management) 
Universitat Pompeu Fabra 
Balmes, 134. Barcelona

Durada 

16 hores

Horari

De 9.30 a 14.00 hores

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència 
al 80 per cent de les hores lectives de cada sessió, amb un total del 80 per cent 
de les sessions de que consti cada acció formativa, i que responguin 
correctament un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements 
bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a través d’un enllaç 
que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del 
termini establert.

Destinataris
Professionals tècnics i polítics de l’administració local catalana relacionats 
amb l’ Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Docent
Josep Maria Pasqual i Esteve. Doctor en sociologia i en historia, màster en anàlisi 
polític i llicenciat en economia. Director d'Estratègies de Qualitat Urbana. 
Coordinador de l'associació internacional: AERYC (Africa, America, Europa de 
Regions i Ciutats) i professor visitant de diferents universitats.  Autor de 11 llibres 
sobre estratègies i governança territorials. 
Pere Montaña Josa. Arquitecte urbanista. Ex gerent de l'Ajuntament de Terrassa. 
Coordinador tècnic de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de 
Barcelona, codirector del POUM de Terrassa (2003) premi Catalunya 2005, 
ponent del Pla Territorial Metropolità, i col·laborador en el Seminari internacional 
Ciudades Intermedias Mediterráneas: Los espacios de intermediación. UIA-CIMES.
Professor de diversos màsters i postgraus a l'UPC.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 12 de setembre de 2022. La inscripció 
és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les 
inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la 
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció 
de les sol·licituds.  La formalització de la inscripció es farà per mitjà del 
formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya




