SEMINARI

Tècnic Local
del 18 de març al 16 de desembre de 2022
Barcelona

Presentació
Re-fer o des-fer?: Resiliència i adaptació
Els esdeveniments climàtics extrems, com el temporal Glòria, els aiguats
a l’estiu o les onades de calor, entre d’altres, i les evidències de les
dades, mostren uns escenaris tendencials que necessàriament han de
ser corregits en termes socioambientals. Les actuacions empreses fins
ara són tímides i, probablement, insuficients. Veiem un precipici, encara
lluny, però tot sembla indicar que si seguim a la mateixa velocitat ens
estimbarem segur... tot i que potser no n’hi ha prou en aixecar el peu de
l’accelerador i el que cal és canviar de direcció i iniciar un nou camí.
La programació d’aquesta edició del Seminari Tècnic Local que ara us
presentem parteix d’aquest marc de referència i té la voluntat de buscar
temes que, d’una manera transversal, plantegin nous enfocaments per a
adaptar-nos a aquests nous escenaris. El canvi climàtic és un fenomen que
ens afecta de manera transversal i que cal abordar des de tots els àmbits
i disciplines (model urbà, energies, infraestructura verda, cicle de l’aigua,
mobilitat, salut, habitatge, segregació, conflictes, repte demogràfic,
catàstrofes naturals,...) La transició ecològica es dibuixa, doncs, com un
escenari no només ineludible, sinó cada cop més desitjat; però aquesta
transició necessita d’enfocaments que conjuguin la globalitat de l’acció
publica local, especialment en aquells elements que configuren físicament
el nostre territori i els nostres assentaments.
Així mateix cal abordar cada plantejament amb una necessària mirada
d’escala i d’adaptació a contextos territorials i administratius diversos,
amb capacitats i necessitats igualment diverses.

D’altra banda, i donades les circumstàncies derivades de la pandèmia i
els seus efectes, no podem obviar avui les línies mestres dibuixades per
la Unió Europea en el marc de la recuperació i, en definitiva, de totes
aquelles prioritats que l’agenda política europea estima com a elements
estratègics (la transformació digital, la transició ecològica, la cohesió
social i territorial) que els governs locals han d’adoptar com a pauta per a
les seves accions, en major o menor mesura.
Així, atenent els antecedents i les expectatives dipositades al llarg de les
anteriors edicions d’aquest Seminari Tècnic Local, aquesta nova edició es
planteja amb la voluntat d’oferir un seguit de continguts alineats amb els
següents preceptes:
1. Resiliència i adaptació com a concepte clau per al desenvolupament.
2. Diversitat temàtica vinculada a l’acció pública local, especialment en
aquells aspectes que afecten el model urbà i territorial.
3. Adequació i conjugació d’escales i àmbits d’intervenció.
4. Alineament amb els postulats del programa de recuperació de la Unió
Europea.
Sota aquestes quatre premisses es plantegen un seguit de sessions amb
una certa coherència interna (en el marc de cada sessió) i un relatiu fil
argumental que doni estructura al STL 2022.
Tot partint d’una sessió vinculada als fets més visibles i episòdics de la
crisi climàtica, fins a una sessió dedicada a la transformació urbana com
a paradigma de l’adaptació, passarem per un seguit de mirades i accions

que intentaran oferir al personal tècnic local, anàlisi, eines i exemples
de com abordar els reptes més immediats als que han de fer front des
dels respectius àmbits de responsabilitat. A més, proposem en un major
nombre de sessions l’espai de diàleg “Construint idees” per debatre de
manera directa els problemes relacionats amb cada un dels exemples
exposats.
Esperem, un cop mhs, que el programa que us presentem
respongui a l’interès col·lectiu i a les aportacions i propostes
concretes que com sempre ens heu fet arribar. Així mateix, també
+*"%!) que les circumstàncies pandèmiques ens permetin, tot
mantenint les sessions en format híbrid, augmentar el nivell de
presencialitat i així millorar en l’intercanvi d’experiències.

Organitza:
Federació de Municipis
de Catalunya
Hi col·labora:
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona

program
18/03/22
EL PROJECTE INTEGRAL: EL FUTUR DE LA PLANIFICACIÓ URBANA
09:30 h. Planificació urbana integral per a ciutats resilients. Jon Aguirre Such,
arquitecte-urbanista, soci fundador de Paisaje Transversal.
10:30 h. Descans.
11:00 h. L’Avinguda del Vallès; un procés de cocreació per a transformar la N-150
en una avinguda metropolitana en el marc de l’URBACT, RiConnect. Anna Majoral i
Joan Caba arquitectes del Servei de Planejament Urbanístic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, i Judith Recio, arquitecta del Servei de Redacció del Pla Director
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
12:00 h. Cap als projectes urbans integrals: Un mètode de treball universal per
aconseguir ciutats verdes, productives i justes. Roland Krebs, urbanista, director de
Superwien Urbanism ZT.
13:00 h. Espai de Diàleg Construint idees

22/04/22
HABITATGE, URBANISME I REPTE DEMOGRÀFIC
09:30 h. La Catalunya rural. Noves tendències territorials i oportunitats
residencials. Josep Maria Piñol, membre de la Càtedra Universitat i Regió del
Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili.
10:30 h. Descans.
11:00 h. Instruments urbanístics i polítiques d’habitatge. Finestres d’oportunitat.
Joan Badia i Maria Bonet, GMG Plans i Projectes, i Lena Vidal, oficina d’Habitatge de
la Diputació de Barcelona.
12:00 h. Habitatge i entorn rural. Casuístiques i innovació. Nydia Tremoleda,
antropòloga especialista en rehabilitació.
13:00 h. Espai de Diàleg Construint idees

13/05/22
VISITA AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
09:30 h. Presentació del Nou Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge
del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Raimon Roda Noya, director
gerent del Parc Natural de la Serra de Collserola, Antoni Farrero Compte, coordinador
general de l’Oficina Tècnica de GerènciaČƫ%ƫ +. %ƫ%(ƫ+*!1Čƫ,ƫ !ƫ!%¨ƫ !ƫ
,(*!&)!*0ƫƫ%ƫ0.H)%0Čƫde l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
10:30 h. Pujada a la Torre Collserola.
11:30 h. Passejada pel Parc de Collserola.
12:30 h. Visita: “Collserola Parc Natural. Una Exposició pensada per fer pensar” al
Centre d’informació del Parc Natural de la Serra de Collserola.

17/06/22
RECONSTRUCCIÓ O TRANSFORMACIÓ: GESTIÓ POST EPISODIS
09:30 h. I després del temporal Glòria, què? La gestió dels riscos d’inundació a
Catalunya. Diego Moxó Güell, director de l’Àrea de Gestió Territorial de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
10:30 h. Descans.
11:00 h. El risc de sequera i com valorar-ne els impactes. Vicente de Medina
Iglesias, professor a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de
la Universitat Politènica de Catalunya.
12:00 h. Gestió d´incendis forestals i paisatges resilients. Míriam Piqué Nicolau cap
del Programa de Gestió Forestal Multifuncional del Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC).
13:00 h. Espai de Diàleg Construint idees

08/07/22
RECICLATGE URBÀ: LES INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI EDIFICAT
09:30 h. Intervenció en el patrimoni construït. Mercè Zazurca i Codolà, arquitecta.
10:30 h. Descans.
11:00 h. Rehabilitació energètica dels edificis. Luca Volpi, arquitecte, especialista en
energia. Societat Orgànica.
12:00 h. Reciclatge urbà: què cal catalogar i què no? L’adaptabilitat dels edificis
catalogats. Joan Closa Pujabet, arquitecte, gerent de la Gerència de Serveis
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de
Barcelona.

16/09/22
DERIVADES DE LA POTENCIACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA
09:30 h. Gestió i manteniment de la infraestructura verda: el cas de la ciutat de
Terrassa. Jordi Chueca i Abancó, cap del Servei d’Espais Verds i Biodiversitat Urbana
de l’Ajuntament de Terrassa.
10:30 h. Descans.
11:00 h. Criteris ambientals de la infraestructura verda: nous enfocaments. Minerva
Campos Sánchez, Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i Dina Alsawi Abboud, cap de Servei de Parcs de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
12:00 h. La incorporació del vector biodiversitat en la infraestructura verda:
premis a les bones pràctiques locals per la biodiversitat. Eduardo Peña González,
secretari de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la Federación Española
de Municipios y Provincias, i Ajuntament del Real Sitio de San Ildefonso.

14/10/22
MOBILITAT I TRANSFORMACIÓ URBANA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
(TRAVESSIES URBANES)
09:30 h. Bastint ponts cap a una nova mobilitat. Susi López, directora de Mobilitat
de l’Ajuntament de Terrassa.
10:30 h. Descans.
11:00 h. Transformació de travessies urbanes; casos. l carrer d’Anselm Clavé a
Granollers. Xavier Acosta Ferrer, arquitecte, director deƫ/!.2!%/ƫ ! Projectes i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Granollers. Ě2%*#1 ƫ !ƫ.!(+*ƫ !ƫ %)%ƫ(0&,
Llorenç Rofes Anguera, cap d’unitat dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp. .+&!0!ƫ !ƫ(ƫ0.2!//!.ƫġāąā Čƫ(ƫ0!.)!ƫ)1*%%,(ƫ !ƫ%ƫ
%ƫ(( !0!*!/, Hugo Moreno, cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
de la Diputació de Barcelona.
12:30 h. La mobilitat universal. Eines per a democratitzar l’ús de l’espai i el
transport públic. Nela Saboritƫ/0!2!, enginyera civil, especialista en Transports,
Urbanisme i Mobilitat, tècnica de desenvolupament ITS al projecte T-Mobilitat de
l'Autoritat del Transport Metropolità.

11/11/22
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TERRITORI I MÓN LOCAL
09:30 h. El planejament territorial i urbanístic de la transició energètica. Joan
López, geògraf, i Jacob Cirera, ambientòleg, membres del Servei de Redacció del Pla
director urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
10:30 h. Descans.
11:00 h. Suport als municipis per a la transició energètica: el paper dels ens
supralocals. Albert Vendrell, cap de la Secció de Suport a la gestió energètica local
de la Diputació de Barcelona.
12:00 h. Models per a l’impuls de les comunitats energètiques en els municipis
de Catalunya. Santi Martínez, director executiu de Km0.energy, i Gil Salvans, tècnic
d’energia a l’Agència Local d’Energia d’Osona.

16/12/22
TERRITORIS D’OPORTUNITAT PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
09:30 h. Estratègies de desenvolupament territorial: els Plans Directors
Urbanístics. Agustí Serra Monté, arquitecte, director general d’Ordenació del Territori
i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
10:30 h. Descans.
11:00 h. ".+*0.ƫ(ƫ+),(!4%00ƫ0!..%0+.%(čƫ+*ƫ*!!//.%/ƫ*+1/ƫ%*/0.1)!*0/ƫ !ƫ
#!/0%¨ĕ Albert Civit Fons, arquitecte, director de l’Institut Català del Sòl (INCASOL).
12.00 h. L’encaix ambiental a la ròtula Martorell Abrera: quan calen mesures de
compensació ambiental? Anna Zahonero Xifré, biòloga, Estudis i projectes de medi
ambient i de paisatge SLP.

Comitè de Programa
El Comitè de Programa del seminari està dirigit per:
Pere Montaña Josa, arquitecte urbanista, ex gerent municipal.
i format per:
Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte; coordinador general de l’Ajuntament de
Martorell.
Josep A. Báguena, geògraf, Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona.
Laura Cid i Espinach, ambientòloga; Oficina Tècnica de Gerència de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Loles Herrero Canela, arquitecta; cap del Servei de Planejament Urbanístic de
l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Maria Pons i Mascases, arquitecta; cap de secció tècnica de Planejament, Gestió i
Obres de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Carme Ruiz Aguinaga, enginyera de Camins, Canals i Ports; cap del Servei
d’Infraestructures i Espai Públic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Secretaria tècnica del Seminari
Laura Gálvez Pons
Via Laietana, 33, 6è. 08003 Barcelona. Tel.: 93 310 44 04 Fax: 93 310 71 03
Correu electrònic: l.galvez@fmc.cat.
Documentació
Els textos de les conferències i el material de referència es lliuraran per mitjà del
web de la Federació de Municipis de Catalunya: http://formacio.fmc.cat.
Metodologia
Per tal d’augmentar el nivell pràctic de les sessions, es podran trametre consultes
sobre les ponències que s’hi presentaran. En el decurs de la sessió, els ponents
contestaran aquestes consultes.
Podeu adreçar les vostres consultes fins a una setmana abans de cada sessió a
la bústia stl@fmc.cat. Cal especificar a quina ponència fan referència.
Lloc de Realització
El seminari se celebrarà en format híbrid, presencialment des de l’auditori de l’UPFBSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer
de Balmes, 134, de Barcelona, i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.
Certificat
En finalitzar el curs, es lliurarà a les persones assistents un certificat d’assistència
homologat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com a curs sotmès al
control d’assistència de nivell D (més de 40 hores lectives). Per a obtenir el certificat, caldrà haver participat en un mínim de set sessions de les quals quatre, com
a mínim, hauran de ser presencials, llevat de restriccions sanitàries sobrevingudes,
cas en què s´informarà dels canvis precisos. Serà imprescindible acreditar tant
l’entrada com a la sortida a cadascuna de les jornades amb el codi QR personal
que s’haurà de portar i mostrar a la recepció del Seminari. A les sessions virtuals
serà necessari, també, acreditar-se, posant les dades requerides abans d’accedir a
la plataforma.
Durada
40 hores
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 11 de març de 2022. La inscripció és gratuïta i
el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible
d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de
recepció de les sol·licituds.
Cal formalitzar la inscripció per mitjà del formulari que trobareu al web de la Federació de Municipis de Catalunya: www.fmc.cat.

