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1. Introducció 

 

1.1 No ho sabem tot i no ho podem fer sols 
 
Pensar que, en una ponència, hom pot opinar o explicar el món d’avui i alhora 
preveure i influir sobre com serà demà, només ho podem pretendre si sabem que no 
tenim, ni tindrem, totes les claus i tampoc disposarem d’explicacions úniques, 
omnicompresives, rígides o formules màgiques. 
 
Sabem avui amb certesa que vivim en un moment de canvi global, provocat per 
diverses causes, accelerat, incert,  disruptiu i continuat que ens interpel·la a actuar 
constantment. Un dels actors que provoquen aquests canvis són les administracions. 
La política orienta i marca eixos estratègics sobre la població. 
 
La societat actual ha incrementat sensiblement la preocupació pels problemes relatius 
a la conservació i respecte pel nostre patrimoni natural, la nostra biodiversitat i tot allò 
que l’afecta, sentint-nos orgullosos dels espais de protecció de la natura. No obstant 
això, la globalització dels problemes ambientals i la creixent percepció dels efectes del 
canvi climàtic; el progressiu esgotament dels recursos naturals; la desaparició, a 
vegades irreversible, de gran quantitat d'espècies de la flora i la fauna silvestres, i la 
degradació d'espais naturals d'interès, s'han convertit en motiu de seriosa preocupació 
pels ciutadans, que reivindiquen el seu dret a un medi ambient de qualitat que asseguri 
la seva conservació per a les futures generacions en el nostre territori. 
 
Haurem d’arriscar amb diagnòstics potser equivocats i errors en algunes accions. Però 
ens proposem ser valents com actitud i confiar que aprendrem dels errors per 
progressar. Ens proposem ser valents com a actitud i confiar que aprendrem dels 
errors per progressar però haurem d'arriscar amb diagnòstics potser equivocats i 
errors en algunes accions. 
 
Sabem que ni podrem imposar la solució, ni hi arribarem des de l’onanisme polític. 
Una societat necessitat la cooperació de molts i la col·laboració de tots el que vulguin 
per assolir els objectius ambiciosos.  
 
Com deia el matemàtic, no hi ha veritats absolutes, totes les veritats son mitges 
veritats, el mal sorgeix de voler tractar-les com veritats absolutes.  
 

1.2 Vivim un moment accelerat de canvis 
 
Vivim en un món en construcció cooperativa. Tenim moltes incògnites, reptes i una 
voluntat com a col·lectiu de voler anar a la recerca de respostes.  
 
Com volem aproximar-nos a les solucions? Sent originals, seguint la corrent establerta 
o cap de les dues? En aquesta ponència intentarem aproximar-nos a mitjançant 
anàlisis i propostes en base a la tercera opció. No vol dir que no fem propostes 
concretes, però sobretot ens interessa proposar objectius, agendes d’actuació, 
estratègies i accions que en el marc de processos cooperatius i oberts ens permetin 
trobar solucions locals amb perspectives globals. Volem trobar finestres d’oportunitats 
per millorar la nostra societat i oferir oportunitats a la gent que hi viu i treballa des de 
Catalunya amb contacte amb el mon. Proposarem camins que poden experimentar 
girs inesperat. Camins i finestres que ens exigiran saber llegir mapes digitals 
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connectats amb altres persones, organitzacions, governs, processos, disciplines i 
tecnologies diverses. 
 
La recent crisi econòmica s'ha revelat com un espai de decisions en el qual han 
coincidit la urgència i la visió a llarg termini. Si la primera ens empeny a salvar-se un 
mateix com pugui, la segona alimenta la nostra intel·ligència cooperativa. Les crisis 
són moments de canvi per la mateixa raó que també poden ser-ho de conservació. 
Només hem d’escollir, en tot cas, si el que volem és quedar-nos a la cabina del vaixell, 
esperant que passi la tempesta, o agafar el timó i escollir el rumb. Cal destacar 
l'evolució de la tecnologia durant els últims 10 anys. Una revolució tecnològica que ha 
transformat molts aspectes de la societat. 

La història de l’home és la història de començaments lliures i no la d'un procés 
inexorable al que hem de sotmetre'ns. Cap tractat, cap teoria, cap manual d'ús pot 
anticipar o suplir la creativitat de la història, ni predeterminar les solucions adequades 
als problemes amb el quals ens haurem d'enfrontar. 

Ambicionem una manera de fer política capaç de construir un territori, una biosfera i 
unes ciutats per les persones, justes i sensibles socialment, inclusives, sostenibles, 
atractives, amb qualitat de vida, innovadores, creatives, capaces de connectar 
iniciatives i impulsin mesures amb perspectiva de gènere, generoses amb els altres 
territoris i ciutats, agregadores de talent i tecnologia, integradores de cultures i de 
realitats diverses globals i respectuoses amb el conjunt del planeta i el medi ambient. 

La societat actual ha incrementat sensiblement la preocupació pels problemes relatius 
a la conservació i respecte pel nostre patrimoni natural, la nostra biodiversitat i tot allò 
que l’afecta, sentint-nos orgullosos dels espais de protecció de la natura. No obstant 
això, la globalització dels problemes ambientals i la creixent percepció dels efectes del 
canvi climàtic; el progressiu esgotament dels recursos naturals; la desaparició, a 
vegades irreversible, de gran quantitat d'espècies de la flora i la fauna silvestres, i la 
degradació d'espais naturals d'interès, s'han convertit en motiu de seriosa preocupació 
pels ciutadans, que reivindiquen el seu dret a un medi ambient de qualitat que asseguri 
la seva conservació per a les futures generacions en el nostre territori. 

Vivim en un territori que representa un embolcall natural privilegiat de societats, 
cultures, paisatges i economies dinàmiques i amb capacitat d’adaptació. Territoris i 
ciutats connectades per unes tubs en forma d’infraestructures glocals. Territoris i 
ciutats resilients com a concepte, no com actitud. Territoris i ciutats amb una manera 
de governar oberta, transparent, amb traçabilitat  i basada en els valors republicans. 

2. Territori i les ciutats 
 
Tenim cinc mots d’ordre en sentit ampli que, pensant en el planeta i en les persones 
que hi viuen i hi viuran, han d’adjectivar les polítiques respecte el nostre territori i les 
nostres ciutats: sostenibilitat, seguretat, lluita contra el canvi climàtic, igualtat 
d’oportunitats i millora de la qualitat de l’entorn. 
 
Cal dissenyar polítiques que preservin el nostre territori amb ciutats denses, 
mediterrànies, amb dotacions importants d’espais públics i de transports públics de 
qualitat. Territoris i ciutats on es premiï la promoció de la integració social i l’equitat 
dels seus habitants i la generació d’oportunitats per desenvolupar projectes individuals 
i col·lectius. Territoris i ciutats on amb l’esforç es creï valor i es reparteixi 
equitativament entre tots els habitants. Crear valor no vol dir transformar sempre o 
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conservar–ho tot. Un esforç inversor en un territori o una ciutat  de qualitat mai és una 
despesa, és una inversió avui amb un rendiment futur que es redistribuirà.    
 
L’accés massiu als serveis, a la tecnologia i a la mobilitat ha fet canviar la perspectiva 
dels ciutadans de qualsevol territori. No podem distingir entre polítiques per pobles o  
ciutats, àmbits o metròpolis. Independentment de les administracions, de la mida de 
les competències locals. L’accés ha de ser universal. Així hem fet Catalunya i així 
pensem seguir fent-ho. Ahir per equilibri territorial i drets bàsics. Avui i dema per 
garantir oportunitats globals.  
 
Existeix el risc de generar territoris, àmbits, ciutats o barris perifèrics, exclosos de les 
oportunitats. L’experiència ens indica que això ha estat així. Ho sabem i haurem 
d’actuar-hi. Coneixem els condicionants geogràfics, tenim els instruments per generar 
les oportunitats i per resoldre qualsevol fragmentació o vulnerabilitat. Cal polítiques 
publiques molt potents per aconseguir aquest objectiu. Aquesta igualtat d'oportunitats 
sempre ha d'assolir-se respectant l’heterogeneïtat del territori. 
 
Avui el nostre món és més que mai el món. I això val per Sant Jaume de Frontanyà i 
per Barcelona. Sant Jaume de Frontanyà té aeroport? Sí, 1 de global, 2 de comercials 
europeus, un comercial- industrial, uns quants per aviació general i la pràctica 
d’esports i un al Pirineu. Té port comercial per exportar el que es s’hi produeix? Sí, 2 
dos globals per exportar mercaderies i per rebre productes d’arreu del món.  
 
Per això en aquesta ponència ens referirem al territori, entès com associació de 
ciutats, geografies, espais oberts i habitats, recursos naturals i estratègies comunes. I 
ens referirem genèricament a la ciutats com un hàbitat urbà de mides, població i 
activitats diverses, complexes  i mixtures.  Ciutat com a representació d’un espai 
global. Sant Jaume de Frontanyà és ciutat com a concepte com ho és Barcelona. 
Formen par d'un conjunt de territori que cal interrelacionar amb les ciutats però previ 
pas de conservació, potenciació i desenvolupament. Aplicar polítiques de conservació, 
potenciació i recuperació d'aquests espais. 

Les ciutats ha estat tradicionalment un element revulsiu, punta de llança de canvis 
demogràfics, econòmics, socials i culturals. Les ciutats són fruït d’un procés d’evolució, 
de superació de crisis i de recerca de solucions; des de la recerca de l’harmonia de les 
polis gregues amb l’àgora al seu centre, al pragmatisme militar del castrum romà 
transformat en la ciutat romana, passant per les muralles defensives en els temps 
convulsos de la ciutat medieval, o la planificació urbana i del transport en les ciutats 
industrials i modernes davant l’arribada de població rural. 

En ple segle XXI les nostres ciutats s’enfronten a noves tendències i nous reptes: el 
creixement global de la població urbana, l’augment de la mobilitat, el canvi climàtic, 
l’escassetat dels recursos energètics, la seguretat, la congestió, la contaminació 
atmosfèrica, lumínica i acústica... 

En certa manera alguns d’aquests reptes – en major o menor dimensió – han estat 
presents en anteriors processos de transformació. Però el que marca veritablement el 
canvi de paradigma és la revolució digital. L’expansió i abaratiment de les tecnologies 
és el punt disruptiu d’una societat cada vegada més connectada, amb noves formes de 
col·laboració i transformació social i empresarial, i on la ciutadania de manera 
individual , més i millor informada que mai,  vol i ha participar per decidir i aportar idees  
valor afegit a les polítiques públiques ens afecten a tots.  
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2.1. Com ens hem assentat al territori 
 
Catalunya és un país petit.  Té forma de triangle, on la hipotenusa del qual està oberta 
a la mar mediterrània –límit, amenaça, fortalesa i oportunitat infinita alhora-.  Un país 
ple de serralades, molts desnivells, paisatges i espais naturals diversos i una una 
biodiversitat rica a preservar, amb els seus rius i reduïts espais planers per viure, 
produir bens materials o desenvolupar una agricultura extensiva. 
 
Comptem amb una estructura urbana basada en la seva densitat, compacitat, mixtura 
d’usos i cohesió social. Això ens permet minimitzar l’ocupació de nous sols garantint la 
proximitat i connivència per al màxim de nombre d’activitat.  
 
El model territorial futur podrà esdevenir un sistema de ciutats, articulades de forma 
eficient, amb la distància suficient perquè es puguin preservar espais oberts i corredors 
naturals. Un sistema on la transformació del mosaic urbà existent pot ser potenciada i 
el creixement pot continuar malgrat la dispersió poblacional, amb densitats de població 
raonablement altes, una clara distinció entre espais urbans i espais oberts, cohesió de 
comunitats a la mateixa àrea i harmonia en àrees on residència, llocs de treball i 
residència comparteixen un sol nucli.  
 
Som un ecosistema de pas, d’intercanvis, d’acollida d’espècies animals migratòries  i 
persones de cultures i religions globals. Vivim en un espai connectat amb el seu 
hinterland des del seu origen històric, amb una vocació per part dels seus habitants de 
transcendir social i econòmicament al propi territori. Aquest és un patró que es repeteix 
en el decurs de la història i van configurant un desenvolupament social, econòmic, 
medioambiental i urbà que ha anat evolucionant, modernitzant-se, però mantenint- i 
repetint un patró comú fins avui. Un patró que avui esdevé una oportunitat per al país, 
el seus ciutadans i per al nostre desenvolupament econòmic avui que la globalització 
ens empeny a obrir-nos, barrejar-nos, acollir i intercanviar constantment bens, serveis, 
idees i realitats.  
 
Disposem de dos grans plataformes marítimes d’intercanvi global a l’entorn de 
“Barcino” i “Tarraco” amb desenvolupaments d’assentaments urbans i no urbans de 
diferents característiques, i personalitats locals molt marcades. Aquestes plataformes 
han exercit una influència decisiva pel desenvolupament d’àrees de comerç i de 
producció de bens i serveis en el seu àmbit d’influència econòmica. Amb les centúries 
aquestes aquest dos àmbits han evolucionat cap dos gran entorns metropolitans amb 
vocació global i infraestructures que els connecten amb altres àmbits d’influència 
econòmica de la península Ibèrica, Europa, les dos riberes de la Mediterrània, després 
amb Amèrica i finalment amb Àsia, especialment després de la construcció del Canal 
de Suez.  
 
A nord, resseguint la ribera mediterrània trobem un sistema propi configurat per 
estrany quadrat irregular format Figueres – Banyoles- Empordà – Girona. A tocar de 
zona de frontera, els Pirineus, amb un ecosistema propi, cada dia més connectat amb 
la seva metròpolis del sud i amb una estadi inicial de redescobriment de les 
oportunitats que esdevenen les relacions amb la Catalunya del Nord i Occitània.  
 
A l’entorn de Barcelona s’han desenvolupat diversos territoris molt dinàmics: el Baix 
Llobregat, els dos Vallès, el SUP (sistema urbà Penedès). Un sistema territorial 
consolidat al voltant de les 4 capitals comarcals de la Vegueria i que es dibuixen sobre 
l’eix viari de la C-15, C-32 i AP-7, i el sistema de Rodalies R2sud i R4 sud, i el RT2. 
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El sistema Bages-Berguedà - Moianès-Solsonès; el sistema Osona-Lluçanès – 
Garrotxa-Ripollès i el Maresme. Amb ciutats de referència i personalitat pròpia i 
diferenciada.  
 
A l’entorn del sistema Tarragona-Reus, s’ha desenvolupat, el Priorat, la Conca i el Baix 
Camp i el Penedès. Cal distingir les comarques de costa i les d’interior. La plana, amb 
les metròpolis industrials i el turisme de platja, correspon a la costa. L'interior,  és 
muntanyós, model rural de preservació del seu patrimoni natural i  tradicional. Les 
primeres amb una intensa activitat turística i les de l’interior amb una forta activitat 
agroalimentària de qualitat. Dues realitats diferents amb projeccions convergents. Amb 
ciutats de referència i personalitat pròpia i diferencia. 
 
El sistema urbà liderat per les ciutats de Lleida – Balaguer – Mollerussa – Borges - 
Tàrrega – Cervera esdevé un entorn de vocació atlàntica i alhora mediterrània amb 
una producció agroalimentària especialitzada i innovadora.  
 

A sud i nord dos territoris de frontera històrica i alhora d’intercanvi constant i 
oportunitats amb una geografia i un paisatge que els adjectiva i els dona personalitat 
les Terres de l’Ebre i el Pirineu. Amb problemes estructurals de fixació de població i 
dinamisme econòmic.  

 

2.2. Quin territori tenim i com ens relacionem 

 
Catalunya es un país que forma part d’un dels districtes globals més dinàmics i 
creatius del planeta. Districte que aniria des de la regió de Múrcia fins a Tolosa i 
Montpeller.   
 
Catalunya disposa de: dos àmbits metropolitans globals, el de la regió metropolitana 
de Barcelona i el de Reus-Tarragona, de més 5 milions d’habitants i més de 400.000 
habitants, amb diversos àmbits vinculats i relacionats i suposa instaurar 
l’acompanyament i orientació educativa al llarg de tota la trajectòria vital;  dos 
corredors de ciutats amb dinàmiques vinculades entre Girona i Figueres al nord i entre 
Lleida i Cervera a ponent; un territori amb doble vinculació territorial el Penedès; i dos 
territoris amb uns atributs naturals que els donen individualitat pròpia que són les 
Terres de l’Ebre i el Pirineu.       
 
Aquesta metròpolis té 3 àmbits territorials connectats: l’Anoia, el sistema Bages-
Berguedà-Moianès-Solsonès i el sistema Osona-Ripollès-Garrotxa (aquest últim amb 
importants relacions amb la resta de comarques gironines). 
 
El districte Reus-Tarragona està constituït  pel Tarragonès – Baix Camp i l’Alt Camp on 
Valls exerceix una forta capitalitat Aquesta metròpolis té 2 àmbits territorials 
connectats però amb una independència funcional com són la Conca i el Priorat. 
 
El SUP (sistema urbà Penedès). Un sistema territorial consolidat al voltant de les 4 
capitals comarcals de la Vegueria i que es dibuixen sobre l’eix viari de la C-15, C-32 i 
AP-7, i el sistema de Rodalies R2sud i R4 sud, i el RT2 més enllà de la seva estructura 
administrativa i la força de Vilafranca com a ciutat amb lideratge, mira avui 
fonamentalment cap a Barcelona i poc cap la metròpolis Reus –Tarragona on existeix 
un potencial per desenvolupar.    
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El sistema entre Lleida - Cervera amb les ciutats i diferents comarques conformen un 
espai social i econòmic vinculat i amb un potencial. La seva doble vinculació atlàntica i 
mediterrània. 
 
El corredor entre Figueres, Banyoles i Girona, així com la Costa Brava, representa una 
economia dinàmica, especialment internacionalitzada i amb uns atributs comuns. El 
pes entre la mirada al nord o al sud ha anat oscil·lant amb els moments històrics. Avui 
caldria obrir la mirada a la Catalunya Nord i Occitània. 
 
Terres de l’Ebre s’ha consolidat com un àmbit propi tant des del punt de vista social, 
cultural, econòmic, de paisatge i espais naturals, amb Tortosa com a ciutat referent 
però amb un conjunt de ciutats amb un dinamisme creixent independentment de la 
seva mida o pes econòmic. Aquestes terres miren al nord i poc a sud i a l’oest on hi ha 
molt camí per recorre.   
 
L'Alt Pirineu, des del punt de vista territorial, és una realitat on la geografia fixa uns 
assentaments i una relació pròpia i diferenciada de cada comarca i vall, amb relacions 
de nord cap a les ciutats del sud i amb un relació transversal complexa. 
 
Totes les comarques miren en major o menor mesura cap a Lleida i Barcelona més 
que a la comarca contigua. I això passa especialment a l’Ata Ribagorça i als  Pallars. 
La Cerdanya i l’Alt Urgell estan vinculats per relacions intenses amb l’Alta Cerdanya 
nord i Andorra.  
 
Catalunya reconeix la realitat nacional específica de l’Aran, defensa els drets històrics 
dels aranesos contemplats en “Era Querimonia” i el seu dret d’autodeterminació.  
 
2.3. I amb tota això, quin paper juga la mida del país avui? 
 
Hi ha qui afirma que els processos d’independència de petits estats els fa inviables en 
aquest món globalitzat. La història recent ens demostra el contrari. En els últims 50 
anys s’ha més que triplicat el nombre de països independents, fins arribar als 195 
nacions. Si tot fossin beneficis en formar part d’estats cada vegada més grans, sembla 
raonable que la tendència seria la contraria. 
 
En el passat, l’increment de la mida dels estats permetia major múscul militar, disposar 
d’un accés a un mercat interior més gran, i una major concentració de riquesa en el 
domini de grans poblacions de súbdits. Però avui, les fronteres no es defensen 
militarment, els països – amb independència de la mida- tenen accés al mercat global i 
els sistemes fiscals no responen a una lògica extractiva. 
 
En aquest context, els països petits presenten grans avantatges: major control i 
llibertat de decidir sobre els propis sistemes fiscals, educatius, sanitaris, les inversions; 
major flexibilitat i agilitat per adaptar-se als canvis, menor heterogeneïtat en les 
necessitats legislatives, major pes proporcional de les rendes de la població urbana 
(que generalment són més elevades), sistemes de dret més eficients i homogenis, 
internacionalització de l’economia i millora de la competitivitat necessària per accedir a 
un mercat exterior, ateses les dimensions més reduïdes dels mercats interns. No és 
d’estranyar que els 12 països més rics del món en termes de renta per càpita siguin 
estats petits, amb igual o menor població que Catalunya.  
 
Som un territori petit, però formem part d’un districte econòmic global que va de Tolosa 
de Llenguadoc fins a la regió de Múrcia, que es situa entre els més dinàmics, creatius i 
competitius del món. Apostar pel concepte de l’Euroregió per superar l’arcaic sistema 
de l’Estat-Nació, i que enfortiria la dinàmica europea de Catalunya. Podem dubtar però 
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cada dia més el món sembla que es desenvolupa per territoris connectats que formen 
districtes econòmics globals emprenedors, dinàmics i innovadors.  
 
Els vells estats-nació han esdevingut una unitat antinatural, fins i tot disfuncional, per 
organitzar l'activitat humana i gestionar els esforços econòmics en un món sense 
fronteres. No representen cap comunitat genuïna d'interessos econòmics, més enllà 
del de les pròpies elits – alguns en diuen extractives- instal·lades a l’entorn del poder 
polítics i fàctic. I no defineixen cap flux significatiu d'activitat econòmica pròpia.  
 
 
2.4. Els territoris i les ciutats sostenibles 
 
Situem la sostenibilitat amb tres pilars bàsics: el social, l’ambiental, i l’econòmic, com a 
marc de la presa de decisions territorials.  
 
Les polítiques en matèria d’ordenació del territori i habitatge, han d’afavorir la cohesió i 
el benestar socials, de forma que permetin assolir un nivell adequat d’accés als serveis 
i de qualitat de vida de les persones, han integrar els aspectes ambientals en la presa 
de decisions, no entenent-los com a límit sinó com a forma de desenvolupament 
desitjada, on la connexió amb la natura hi ha de jugar un paper cabdal, pel rol que juga 
en la prestació de serveis ecosistèmic cabdals per a la nostra supervivència i pel seu 
paper en el desenvolupament econòmic de territoris on és el seu principal motor no 
han de comprometre la sostenibilitat financera de les actuacions, determinant els 
costos i les externalitats negatives, i fent factible la seva viabilitat. Cal completar el 
corpus legislatiu que ha de permetre vertebrar el desenvolupament de l’ordenació de 
Catalunya en el futur, amb la Llei del Territori i la llei del Patrimoni natural i la 
Biodiversitat, així com la BioEconomia i la gestió forestal del nostre territori que 
representa el 64% de la superfície de Catalunya, afavorint l’economia local i de 
proximitat mitjançant l’obtenció de biomassa a partir de la denominada fusta nova o de 
baix valor, aconseguint d’aquesta manera -juntament amb l’acció del pastoreig de 
ramats- controlar el bosc i evitar així un risc elevat d’incendi forestal, alhora que 
emparar mitjançant una regulació tècnica adequada l’explotació de la fusta com a 
material de construcció beneficiós pel medi ambient en termes d’emissió de CO2, i 
més encara considerant la reconeguda qualitat de la fusta dels boscos catalans per a 
fer grans estructures entre d’altres. 
 
Abordar la diversitat territorial del nostre país vol dir atendre la seva diversitat  i 
entendre que les conjuntures econòmiques són variables, hem d’abandonar el caràcter 
uniforme de la legislació urbanística, generant  instruments d’ordenació adaptats a 
aquesta heterogeneïtat.  
 
Prioritzar el reciclatge urbà envers el creixement en extensió. Afavorir la cohesió social 
i territorial, reconeixent i alhora fomentant el caràcter compacte i divers en usos de les 
nostres viles i ciutats. L’excessiva classificació de sòl d’extensió urbana en les darreres 
dècades ha fet que tinguem molt sòl d’extensió sense desenvolupar, classificar grans 
peces de sòl urbanitzable, que “taquin” sòl per a un futur llunyà i incert, condiciona les 
decisions del dia de demà. Hem d’entendre que l’extensió urbana ha de deixar de ser 
el mecanisme ordinari de planificació, i que cal prioritzar la intervenció sobre la ciutat 
construïda, posant èmfasi en el reciclatge urbà.  

La ONU han fixat uns criteris pels hàbitats urbans amb l’objectiu d’avançar cap a un 
model de ciutat sostenibles en l’àmbit social, ambiental i econòmic.  

L’ONU ha macat uns criteris amb l’objectiu d’avançar cap a un model de societat on es 
tinguin en compte tots els paràmetres que han de permetre que les persones es 
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desenvolupin amb plenitud, en un entorn de pau i seguretat, amb accés a sistemes de 
salut i educatius universals i de qualitat, amb ple respecte per a la vida marina i 
terrestre, amb una economia que generi treball de qualitat i sigui respectuosa en l’ús 
dels recursos, dotant-nos d’institucions justes, transparents i fiables... Un total de 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), universals i indivisibles, aplicables a 
tots els territoris, rurals i urbans, desenvolupats o en vies de desenvolupament, que 
conformen la coneguda com a Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. 

Catalunya ha de liderar aquesta nova agenda global assegurant la sostenibilitat en el 
seu territori en matèria d’habitatge, infraestructures, serveis bàsics, canvi climàtic,  
alimentació, recursos naturals, salut, educació i seguretat.  

L’espai del què disposem és limitat, especialment en l’àmbit urbà, i l’eficiència ens 
obliga a compartir-lo entre diferents usos, prioritzant els més sostenibles. Cal anar 
construint, deconstruint i reciclant  alhora territoris i ciutats que ens permetin millorar la 
qualitat de vida, adaptar-nos a la nova economia i a una nova mobilitat que tingui com 
a objectiu millorar la salut dels ciutadans i reduir els efectes de la contaminació. 

El país en el seu conjunt ha de donar respostes fermes al repte del canvi climàtic, que 
afecta especialment les àrees de costa i els deltes pel que fa a la seva supervivència i 
les àrees de muntanya i agrícoles per la seva afectació a la biodiversitat, la 
disponibilitat d’aigua, sequeres extremes i els sistemes econòmics associats. L’Acord 
de París de 2015 marca els objectius a assolir a curt i llarg termini a escala global i la 
Llei catalana del canvi climàtic, que caldrà desenvolupar, els aterra a escala local.  

La industria agroalimentària té un paper de lideratge de la nostra economia. 
Consumeix extensions importants i intensives de territori. Necessitem dissenyar una 
estratègia, en forma d’agenda, del territori productiu que combini un fort contingut 
tecnològic sota criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental.   

Gestionar el sistema d’espais protegits, especialment els parcs naturals, així com la 
biodiversitat i els espais verds en entorns urbans és un repte social, ambiental i 
econòmic que defineix la qualitat de la gestió pública.  

La disponibilitat d’aigua i energia i la seva vinculació amb l’alimentació defineixen la 
qualitat de vida també dels territoris i les ciutats i possibiliten el desenvolupament 
social i econòmic del territori en el seu conjunt. El panorama futur presenta un 
increment de riscos i incerteses.  
 
Aquells territoris i ciutats que busquin formes de producció i consum, en les quals la 
sostenibilitat representi una aportació de valor tindran un lloc protagonista a nivell 
global. 
 
Els territoris i les ciutats només poden créixer de manera eficient i sostenible si alhora 
s’integra des de l’inici les infraestructures de tot tipus que el fan possible i el seu 
finançament. La mobilitat s'hauria de potenciar amb les utilització d'eines 
tecnològiques que impulsin l'economia col·laborativa i de cost marginal zero aprofitant 
mobilitats poc eficients per convertir-les en dinamitzadores dels desplaçaments. 

La dispersió urbana, una economia orientada al sector serveis o l’increment de la 
mobilitat per oci i compres ens allunyen del model tradicional de mobilitat ocupacional 
del centre de treball o d’estudi a casa i en horari d’oficina. Un dels reptes de futur és el 
pas cap a una mobilitat intel·ligent, en la qual cal prioritzar aquells mitjans que 
permeten un transport més eficient amb menor espai - tren, metro, rodalies i autobús – 
o els modes de transport menys contaminants – vehicles elèctrics, bicicletes i vianants.  
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Cal també fomentar polítiques de proximitat ocupacional. La cultura de la generació del 
nou mil·lenni no té com a prioritat adquirir un vehicle en propietat, i es decanta per 
opcions com el vehicle compartit, el transport públic, la bicicleta, o d’altres vehicles de 
propulsió elèctrica.  

2.5. Els territoris i les ciutats  intel·ligents  

El concepte de territori i ciutat intel·ligent l’hem d’entendre  com un model que té per 
objectius millorar de la sostenibilitat mediambiental i econòmica i avançar cap una 
gestió més eficient i responsable. En definitiva, millorar la qualitat de vida de les 
persones gràcies a l’ús intensiu de les noves tecnologies i la societat de la informació. 

Històricament els diferents sistemes clau d’un territori o ciutat (aigua, electricitat, gas, 
transports, edificis, hospitals) es gestionaven de forma independent entre sí, com si es 
tractés de compartiments estancs. La gestió intel·ligent no només es tracta  de 
gestionar cada un d’ells de forma eficient sinó que es tracta d’optimitzar el 
funcionament de forma integral i maximitzar l’eficiència del conjunt, desviar recursos 
allà on són necessaris i anticipar situacions de canvi. Per poder assolir aquests 
objectius, de forma molt simplificada, el primer pas és la recollida i emmagatzematge 
de grans quantitats de dades. Posteriorment, és necessari processar i compartir 
aquestes dades perquè aqueta informació pugui generar valor afegit. En aquest punt, 
és on entren en joc el big data, l’open data, així com les xarxes socials o les apps per 
donar difusió de la informació. Per últim, la informació històrica i les dades 
estadístiques són la base per automatitzar processos, millorar la eficiència i prendre 
decisions de forma predictiva, anticipant-se a les circumstàncies. 

SmartCAT és l’estratègia catalana amb la qual s’estén el concepte de ciutat intel·ligent 
a escala de país i busca posicionar a Catalunya un territori intel·ligent de referència 
internacional. Cal aprofundir en el seu desplegament massiu i generalitzat.   

Atenció cal evitar la tendència d’alguns projectes a centrar-se quasi en exclusiva al 
desenvolupament tecnològic, sense que això es tradueixi en canvis en el model de 
gestió. La tecnologia no és un fi en sí mateixa sinó un mitjà per millorar la gestió, la 
eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans. Quan el canvi és purament tecnològic i no 
de gestió, el projecte és presoner d’una eina que en pocs anys esdevindrà obsoleta o 
superada. Per esdevenir un territori o una  ciutat intel·ligent no es tracta tant de posar 
sensors sinó d’aprofitar i integrar dades que ja disposem.   

D’altra banda, sense una implicació dels usuaris i els ciutadans, difícilment es podran 
percebre alguns projectes, tenint en compte que molts d’ells requereixen l’ús i la 
comprensió de la pròpia informació generada. Per aquest motiu és clau tenir en 
compte l’escletxa digital, social o generacional, i fer accessible la informació al màxim 
nombre d’usuaris possible o buscar iniciatives amb el major impacte al conjunt de la 
societat.  

La pròpia transversalitat dels projectes de territoris i ciutat intel·ligents ofereix ocupació 
a professionals de formacions diversos i múltiples sectors, alhora que presenta noves 
oportunitats de negocis per a les empreses. Economies col·laboratives són essencials 
per tal de buscar el finançament: petites quantitats econòmiques de moltes persones 
acaben generant grans quantitats. Aquesta promoció permetrà afavorir la competitivitat 
dels ports de Barcelona i Tarragona en la gestió de les mercaderies i actuar com a 
veritables portes d’entrada a Europa per les mercaderies provinents d’Àsia, tant a 
nivell de contenidors i productes manufacturats, en el cas del port de Barcelona, i a 
nivell de productes a granel com a matèria primera per a les indústries, en el cas del 
port de Tarragona. 



	

11	
	

Però aquesta important mobilització de recursos, alhora, fa que alguns projectes 
requereixen una significativa inversió per a fer-los possibles. En quest sentit, resulta 
oportú pensar en models financers i de negoci basats en criteris socioeconòmics i un 
retorn real de les inversions. 

La promoció del concepte de territori/ciutat intel·ligent té a veure amb mobilitat 
(tractament de dades per a la gestió i pel ciutadà); energia (eficiència, renovables i 
producció en entorn urbans); tecnologia (big data, digitalització); bon govern (realció 
ciutadans i administració), economia (foment innovació col·laborativa i cooperativa), 
gestió del cicle de l’aigua, seguretat (centres de control)  i sanitat (seguiment de 
pacients).  

 

2.6. Els territoris i les ciutats connectades globalment. 

 
L’objectiu ha de ser primer connectar talent, intel·ligència i tecnologia, persones i 
mercaderies.  

Connectar persones i mercaderies amb infraestructures de mobilitat globals i amb 
infraestructures tecnològiques globals competitives. Connectar persones i mercaderies 
amb corredors d’infraestructures globals, ports i aeroports globals i tecnologia 5G.   

Cada vegada més persones i més volum de mercaderies es mouen més i més lluny, hi 
ha més desplaçaments, més complexes i més diversificats i això comporta una 
exigència d’una una oferta de transports extensa, flexible, intermodal, integrada i de 
qualitat.  

El Corredor Mediterrani, com a projecte multimodal i global, és una resposta 
competitiva i ambiental a la demanda de mobilitat global de persones i mercaderies. 
Així, els objectius específics de desenvolupament del Corredor Mediterrani són la 
capacitat, la interoperabilitat i la intermodalitat, a més dels transversals de l’eficiència, 
la seguretat i la sostenibilitat. La idea és que el Corredor Mediterrani transcendeixi la 
definició d’infraestructura lineal per incorporar-hi les connexions amb els nodes de 
població i càrrega per tal de planificar la infraestructura del corredor incloent els ramals 
de connexió a ports, aeroports, ciutats, terminals logístiques i grans empreses 
productores, tal com assenyala la política europea de transports. 

En el transport marítim el futur ens portarà terminals intel·ligents i bucs intel·ligents 
propulsats per energies netes. Els ports de Barcelona i Tarragona, juntament amb la 
resta de ports comercials catalans ( Palamós, Vilanova, Sant Carles i Alcanar) són les 
nostres infraestructures globals marítimes, vistos des dels mercats globals com un únic 
node global d’intercanvi de fluxos globals, a més de l'oferta de ports com el de 
Palamós, Sant Carles de la Ràpita i Vilanova i la Geltrú que pertanyen al sistema 
portuari català i cada cop concentren més activitats tant de creuers com de 
mercaderies, aportant dinamisme als seus àmbits territorials. Apostem perquè la xarxa 
del corredor i la de la LAV del tren es transformin en una xarxa en clau Catalana de 
mobilitat de persones, i tenir en compte les regions urbanes que no tenen accés 
directe a la mateixa com el Penedès i el Vallès. També respecte dels Ports de 
Barcelona i Tarragona, ha de seguir sent un objectiu programàtic i irrenunciable que la 
seva plena titularitat correspongui a la Generalitat de Catalunya. 
 
Quatre grans nodes del Vallès. L’adscripció de la xarxa de ferrocarrils del Vallès a 
dues administracions diferents, ha comportant que les línies de la Generalitat i les de 
Govern Central hagin funcionat de manera independent. Per corregir aquesta anomalia 
històrica, cal la construcció de quatre nous intercanviadors: Hospital General (S1-R8), 
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Volpelleres (S2-R8), Riu Sec (R4-R8) i Riera de Caldes (R3-R8). La posada en servei 
d’aquests quatre intercanviadors, millorarà la interconnexió entre les ciutats del Vallès i 
el Baix Llobregat. Altrament cal que el pla de mobilitat del Vallès i el Pla General 
Metropolità recullin una proposta consensuada de desdoblament i millora de les línies 
(S1-S2) Barcelona-Vallès FGC amb l’objectiu d’augmentar la freqüència de pas fins a 
Plaça Catalunya, per convertir-les en un metro efectiu. 
 
Ens cal una promoció més conjunta dels serveis oferts des del punt de vista del mercat 
de mercaderies més enllà de la gestió individualitzada. La relació port-ciutat-territori 
mereix una estratègia constant d’adaptació a la realitat canviant de mercats, 
tecnologies i relacions dins del hinterland propi de cada port.      
 
En el transport aeri en cal una gestió intel·ligent, que permeti incentivar tarifàriament 
els vols en hores valls, per descongestionar les hores punta. L’aeroport del Prat amb el 
de Girona i Reus com a complementaris i connectats a menys de 40 minuts, des de 
totes les destinacions del país, representen un únic node global de connexió amb el 
món. Un dels grans reptes de futur del transport aeri serà millorar les externalitats 
(canvi climàtic i emissions) del transport aeri, en el que es preveu un gran creixement, 
especialment en països emergents i on a diferència del sector marítim encara hi ha un 
gran camí per recorre. 
 
Com a capital d'un país, l'Aeroport de Barcelona – El Prat ha de ser un aeroport de 
referència internacional amb una aposta clara pels vols transatlàntics i asiàtics però 
també vols de curt radi. Tanmateix, la resta d'aeroports del país, com el de Girona - 
Costa Brava, Reus o Lleida – Alguaire han d'incentivar a companyies i agents aeris a 
establir-se en les seves bases de forma permanent.  
 
2.7 Territori, geografia i economia 
 
El nostre món és el món. Europa és el nostre continent. Les dues ribes de la 
mediterrània, la europea i la africana a tocar dels països àrabs els nostre primer espai 
de relació amb el món. Som un node de connexió dels fluxos atlàntics, mediterranis i 
asiàtics. Esdevenim un hub global i una punt de connexió de la península i Europa 
amb el món.   
 
Formem part d’un dels  districtes econòmics més dinàmics del món i amb més 
capacitat de generar oportunitats pels seus ciutadans. Som una Economia oberta. 
Exportadora. Us país on la industria turística és líder del nostre PIB. Estem situats al 
bell mig dels fluxos comercials entre Àsia i Europa i entre Amèrica – Europa i Àsia.  
 
La nova industria i la nova economia no va de matèries primeres, ni de distàncies ni de 
baixos costos laborals sinó de creativitat, valor afegit, intel·ligència, temps, costos del 
transport geolocalització, logística i qualitat de vida. Una de les claus de la 
competitivitat de qualsevol territori és generar eficiència, tecnologia i capacitat logística 
i de transport per moure persones o mercaderies a qualsevol lloc del planeta, en 
qualsevol moment i amb el millor preu, generant les mínimes ineficiències. Qualsevol 
moment i amb el millor preu, generant les mínimes ineficiències. Amb la màxima 
eficiència. 
 

2.8. Territoris i ciutats inclusives i saludables 
 
Ens cal una estratègia que faciliti un desenvolupament inclusiu i que eviti fractures de 
tot tipus socials,  ambientals, econòmiques, culturals.  
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Amb una visió del territori com a motor transformador del canvi, cal millorar els 
estàndards actuals de cohesió i inclusió dotant a territoris i ciutats d’eines més eficients 
des del punt de vista social, més autosuficients energèticament i més equilibrats 
econòmicament. Malgrat els progressos de les darreres dècades es segueix generant 
pobresa i desigualtat, segregació i degradació del medi ambient.  

3. El fenòmens de canvi que defineixen  en el territori 
 
La tecnologia, la globalització i el canvi climàtic estan canviant la naturalesa del treball, 
la política, la geopolítica, la ètica, l’economia, la mobilitat i la comunitat i per tant 
canviaran la fesomia de les ciutats i el territori on vivim.  
Dèiem que el nostre món és el món. Ara el món ens està canviant el nostre món. Un 
món on tot sembla possible, a l’abast del talent i de la tecnologia. Una tecnologia i un 
talent que agrupat pot salvar al món o el pot destruir.    

Hem d'aprendre a moure'ns en escenaris de major inestabilitat a la hora de construir, 
dissenyar o reciclar territoris, ciutats, infraestructures, eines  per adaptar-se i mitigar 
els efectes del canvi climàtic, estratègies de recuperació d’espais naturals o espais 
urbans degradats social o mediambientalment. 

Hem de saber reconèixer alguns dels fenòmens que ens condicionaran i aproximar-
nos amb estratègies d’incerta glòria.  

3.1. Globalització  

Basada en una informació correcta, actualitzada i en la credibilitat dels indicadors.La 
globalització està canviant les ciutats i els territoris. La visió de les nostres necessitats i 
possibilitats es radicalment diferent. Vivim globalment, ens relacionem globalment i ens 
movem globalment.  
 
Tenim accés a més coneixement i més relacions que mai i alhora tenim més 
necessitats de connectar-nos per accedir a aquets coneixement que és immediat, 
infinit i queda obsolet abans que hi puguem accedir.  
 
Les nostres oportunitats es medeixen amb isòcrones de temps. Cada dia és menys 
important on visc per tenir oportunitats, el que hem cal és tenir accés i poder moure’m 
o moure allò que produïm, sigui material o immaterial, globalment. Necessitem tenir 
accés al món amb el menor temps possible, en qualsevol moment i amb el menor cost 
possible: tecnologia, mobilitat, logística són oportunitats globals.     
 

El concepte de territori modern, tendeix cap a lo global però hi ha una part de 
percepció local del territori que es fonamental per connectar amb la part mes espiritual 
que condiciona el nostre també el futur com país.  

 

3.2. Canvi Climàtic  
 
El canvi climàtic, la mitigació de les seves causes i l’adaptació als seus efectes 
implicarà que calgui adaptar el nostre territori les nostres ciutats, la força que mou la 
nostra mobilitat, les nostres costes, les infraestructures estratègiques i la economia de 
molts territoris als processos que es puguin desencadenar pels efectes del canvi 
climàtic. Ens cal una seguiment de la seva evolució i una previsió sobre les necessitats 
per fer-hi front.  
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Gran part del nostre territori mediterrani es troba en zones semiàrides molt sensibles al 
canvi climàtic.  
 
Per prevenir els impactes més severs del canvi climàtic com a membres de la 
comunitat global hem de complir els compromisos de reduir dràsticament les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle per mantenir per sota del 2 graus l’escalfament 
global del planeta. 
 
Com a qualsevol país hem de saber si estem preparats per resistir els efectes del 
canvi climàtic en forma d’inundacions o sequeres més freqüents, pujades del nivell del 
mar o degradació dels ecosistemes que suporten la vida, i alhora gestionar els riscos 
que se’n deriven, com ara fallida de collites, col·lapse d’infraestructures o grans 
incendis forestals.  
 
Cal una corresponsabilització dels ciutadans en la correcta gestió dels residus, el 
consum d’aigua i energia i el respecte pel medi ambient i la salut. Ens cal una veritable 
aliança estratègica de tota la societat amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic 
basada en una informació correcta i en la credibilitat dels indicadors.  
 
3.3. Economia Circular 
 
L’economia circular és un model econòmic que busca la sostenibilitat, mantenint els 
productes, els materials i els recursos al seu màxim valor d’utilitat al llarg dels temps, 
reduint els residus al mínim. 
 
Es tracta de preservar i millorar el capital natural, controlant les reserves finites i 
afavorint recursos renovables, optimitzar el rendiment dels recursos, mitjançant la 
recirculació de productes, components i materials i fomentar l’eficiència dels sistemes 
identificant i evitant les externalitats negatives, com ara danys a persones o als 
recursos naturals.   
 
Entenent per circular aquella economia que la producció es basa en la màxima 
eficiència i en la reutilització i recirculació de productes i valorització dels residus com 
a recurs, dins del mateix sistema tot i que s’haurà de gestionar correctament  la 
logística inversa que comporten la reutilització i la reciculació.  
 
L’economia lineal representa el model clàssic de 4 etapes: “prendre – fabricar  - 
consumir – eliminar”, que de fet és el paradigma de les economies clàssiques des de 
la 1a revolució industrial. El model lineal es basa en l’abundància de recursos i 
l’eliminació “barata” de residus, dues premisses cada vegada més qüestionades si 
tenim en compte la degradació del medi, la creixent escassetat de matèries primeres i 
l’encariment de les fonts energètiques. 
 
Cal incorporar en les polítiques públiques l’objectiu d’eliminar hàbits i productes que 
generen residus insostenibles, així com promoure l’eliminació de barreres i incentivar a 
casa nostra l’ecoetiquetatge, l’ecodisseny, l’ecoinnovació, la simbiosi i la compra 
pública verda i promoure envers l’economia circular.  
 
3.4. Gestió de l’Aigua 
 
Hem de liderar el canvi tecnològic necessari per integrar pràctiques tradicionals i 
innovadores en la tasca d’ampliar la garantia de subministrament d’aigua potable a 
territoris i ciutats. Solucions que han de tenir les premisses d’assegurar, mantenir i 
recuperar i els cabals ambientals dels rius, garantir la qualitat de l’aigua dels rius i 
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subministrada i disminuir de manera molt important els cabals procedents dels 
transvasaments de conques.  
 
Cal unificar en un sol ens administratiu, el control i la gestió sobre el procés 
d’abastament en alta d’aigua a Catalunya. Aquest procés que comprèn la captació, la 
potabilització i el transport de l’aigua fins al seu punt d’ús, ha de garantir que tot el 
territori rebi aquest servei bàsic amb les millors condicions de qualitat i control. 
 
L’experiència científica i tecnològica ofereix solucions innovadores derivades de la 
potabilització i dessalinització. Però especialment interessant és l’impuls d’estratègies 
innovadores de regeneració d’aigua, Estratègia que competeix de manera avantatjosa 
amb opcions més tradicionals com els transvasaments o dessalinització tant des del 
punt de vista ambiental, com energètic a més de promoure l’autosuficiència dels 
recursos.  
 
Recuperar el patrimoni hídric, l’aigua és un recurs bàsic per a la població, i la seva 
gestió és una competència bàsica municipal. Per tant, creiem que ha de ser 
gestionada de manera pública, directament o amb fórmules de gestió mancomunada 
entre administracions públiques que en facilitin el control per part de la població. Els 
recursos públics s’han de destinar també a la millora de l’eficiència de les xarxes 
d’abastament, doncs no son acceptables els nivells actuals de pèrdua d’aigua a través 
d’aquestes de cada territori a partir de la reorientació coherent dels cabals i les 
reserves hídriques.  
  
Quatre principis: garantia, autosuficiència, innovació i racionalització en la gestió de 
l’abastament de l’aigua.   
 
3.5. Producció energètica 
 
L’energia juga un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic. Assolir entrar en l’era 
de l’energia completament renovable és un repte imprescindible i tècnicament i 
econòmicament possible. 
 
El mix energètic renovable viable ha de basar-se en un futur sobre l’energia eòlica (a 
terra i al mar) i la fotovoltaica complementada amb biomassa i hidràulica i amb la 
progressiva reducció de la generació basada amb combustibles no renovables. 
 
Les plantes de cogeneració elèctrica a partir dels purins i residus orgànics derivats de 
la ramaderia porcina, són un instrument d’aprofitament i reducció dels gasos d'efecte 
hivernacle. L’importància per al sector ramader i per a la preservació del medi ambient, 
així com la generació d'electricitat que es deriva del correcte funcionament d'aquestes 
plantes de cogeneració, es va veure afectat per la reforma energètica de l’Estat de 
2014, essent necessària la recuperació dels terminis inicials de funcionament, de 5 
anys, retallats el 2017. 
 
Tant la producció eòlica com la fotovoltaica configuraran noves necessitats i 
implantacions de proximitat  al territori i a les ciutats. Essent l’impuls a l’autoconsum 
una peça fonamental en el nou marc productiu d’energia. 
 
Aquest objectiu ha de venir acompanyat de legislatives implicacions socials intenses 
per afavorir la generació i distribució i l’auto consum.  
 
Aquest objectiu ha de venir acompanyat de modificacions legislatives i implicacions 
socials intenses, implicacions socials intenses, estudiant sempre la necessitat de les 
infraestructures per estalviar al territori grans instal·lacions de transport d'energia 
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innecessàries com el Ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, 
entre altres exemples que malmeten el medi sense necessitat. 
 
També s’ha d’impulsar urgentment el pacte nacional per la transició energètica. 
 
L’elevadíssim cost de l’energia tan per empreses com per particulars, en relació als 
nivells d’altres països del nostre entorn, ha comportat situacions de pobresa energètica 
en les persones, i un obstacle molt significatiu per a la millora de la competitivitat de 
les nostres empreses. Cal repensar els actuals esquemes de producció i distribució de 
l’energia a fi d’abaratir-ne el cost, així com crear i fomentar una cultura d’estalvi 
energètic per esmerçar l’energia e allò veritablement necessari.  
 
 
3.6. La tecnologia, la digitalització i les dades 
 
Estem en plena transició cap al homo sapiens digitalis.  

El canvi tecnològic, la digitalització i les dades exigeixen un enfocament integral. Les 
experiències d’integració territoris i ciutats ens permet afirmar que els beneficis són 
molt superiors a la suma de beneficis individuals.  

Com a planificadors o proveïdors de serveis per territoris i ciutats cal que 
administracions, organitzacions i institucions estiguin preparats pel repte de tenir a 
disposició totes les dades necessàries integrades. Hem de ser capaços de convertir-
les en informació útil i dotar-nos de mecanismes per reaccionar davant d’aquesta 
informació i decidir amb més coneixements que mai en la història. Cal convertir 
aquesta quantitat d’informació i transformar-la en coneixement, que ens permeti 
interpretar el present i treballar pel futur. El gran desafiament és transformar la 
informació en coneixement, anticipar riscos, gestionar la ignorància, per passar d’una 
societat de la informació cap a una societat del coneixement i de l’aprenentatge. 

El debat de la propietat i la gestió de les dades que generem és un debat que cal 
entomar i resoldre sota tres premisses: transparència, traçabilitat de les dades 
públiques i preservació de les dades privades.    

La societat digital se sustenta en un munt d’infraestructures subtils, però 
imprescindibles: CPDs, antenes, xarxes de fibra òptica, satèl·lits i minisatèl·lits, 
superordinadors... A més a més, la innovació és constant. Ara ja amb la tecnologia  
5G. 

Aquesta visió d’on hem d’arribar demà ens ha de motivar a estendre avui  la tecnologia 
a tots i cadascun dels territoris, sense quilometres d’excepció i no ens ha d’interpel·lar 
perquè avui encara hi ha territoris amb obsolescència o fractura tecnològica.   

 

3.7. Els hàbitats urbans 

 
A l’actualitat tenim tot el territori cobert amb una figura de planejament territorial i 
urbanístic: el nou segle comporta el desenvolupament del planejament d’escala 
territorial, amb l’aprovació dels 7 plans territorials parcials. Així mateix, els 948 
municipis disposen d’una figura de planejament general urbanístic municipal. Els 
conceptes de densitat adequades, compacitat i complexitat d’usos esdevenen principis 
que guien el desenvolupament d’aquests plans.  
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En el cas del paisatge, amb gran influència social, també s’ha estès com una activitat 
de planificació que deriva de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, en 
l’aprovació dels set catàlegs del paisatge, i en una incipient integració i avaluació 
d’aquest recurs en el planejament urbanístic. 
 
En aquest context, s’han iniciat diversos projectes legislatius (Llei de Territori, Llei 
d’Ordenació del Litoral, la Llei de Muntanya i la ja aprovada Llei de l’Arquitectura), que 
tenen la missió de conferir un marc d’actuació més acord amb els grans objectius de 
sostenibilitat (cohesió social, qualitat de vida, biodiversitat), i a la vegada esdevenir un 
conjunt de normes més eficaç, àgil i lògic. 
 
En el període més recent, en una conjuntura difícil, ha guanyat força una planificació 
estratègica que té com a objectiu promoure l’activitat econòmica i, d’aquesta forma, 
avançar en factors territorials de competitivitat. Així, els plans directors urbanístics han 
esdevingut figures que han servit per a establir les condicions i l’ordenació d’àmbits 
territorials (normalment intermunicipals) destinats a activitat econòmica d’interès de 
país.  
 
A la llarga tradició de planejament territorial i urbanístic, s’ha afegit una altra acció 
d’ordenació territorial estratègica, que ha estat atendre dinàmiques que generen 
disfuncions territorials i problemàtiques comunes a diversos territoris, intentant donar 
un enfocament  homogeni al tractament d’aquests.  
 
En matèria de gestió del litoral, des de l’assumpció de competències a l’any 2007 i 
2008,  la Generalitat ha vingut efectuant, amb una visió integral del territori, les tasques 
de gestió i supervisió de les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, 
en una zona del territori tan sensible, d’especial importància econòmica i amb enormes 
valors a protegir.   
 
Aquests darrers temps, constatant una creixent preocupació per la implicació que 
tenen els entorns urbans amb la sostenibilitat, i amb la cimera d’Habitat III de UN-
Habitat com a tret de sortida, s’han iniciat els treballs per a elaborar una necessària 
Agenda Urbana de Catalunya.  
 
3.8. Dret a l’habitatge 
 
Els poders públics d’un país han de vetllar per que el dret a l’habitatge sigui de totes 
les persones, ja sigui protegint el dret a la propietat de les que en tenen, estimulant la 
disponibilitat d’habitatge en règim de lloguer en un marc de garanties i estabilitat, així 
com implementant polítiques públiques efectives per afavorir l’accés al mateix tant de 
persones joves com de les persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Les respostes a la crisi de l’habitatge fins ara no han estat suficients. La bombolla 
immobiliària ha mutat i estem assistint a una altra realitat no menys dolorosa per a les 
famílies que han optat per la fórmula del lloguer per aconseguir un habitatge. Així, 
l’escurçament de la durada dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys ha afavorit que al 
venciment dels mateixos, les rendes de lloguer augmentin de forma molt significativa 
cosa que dificulta enormement que les famílies puguin accedir a l’habitatge, aquest 
cop, per la via del lloguer. Aquest fenomen és especialment cru en les ciutats grans. 
L’augment significatiu del preu dels lloguers a les capitals com a conseqüència de la 
gerentrificació de barris causa l’expulsió de les persones de les seves zones de 
residència habitual cap a ciutats cada cop més allunyades i simultàniament aquest 
efecte provoca un augment constant dels preus a les ciutat de destí, com a 
conseqüència de l’augment de la demanda. 
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Els objectius de les polítiques d’habitatge han d’estar encaminats a que les persones 
puguin tenir-hi accés per diverses vies, evitant fenòmens com l’especulació o la cerca 
de la màxima rendibilitat el limitin i alhora garantir-ne el dret a les persones en situació 
de vulnerabilitat. Per això és necessari disposar d’un parc d’habitatge de gestió pública 
de lloguer que arribi, com a mínim, al 15% del total d’habitatges del nostre país, nivell 
assolit per molts països europeus que, fins i tot, arriben al 40% en alguns casos, 
reivindicar la co-responsabilitat de les entitats financeres en l’actual crisi habitacional 
exigint-los en retorn social dels ajuts percebuts per la via de la cessió d’immobles a les 
administracions; impulsar l’activitat del sector i en especial de la rehabilitació; i garantir 
el servei dels subministraments bàsics a persones vulnerables. Tot això en un marc 
legislatiu estable, eficient i amb estímuls fiscals i econòmics que afavoreixin els 
objectius previstos.    
 
Apostem per una durada mínima dels contracte de lloguer de 5 anys prorrogables 
segons acord entre les parts de 2+2. Apostem per establir fórmules de col·laboració 
entre administracions públiques- propietaris i fundacions/ associacions sense ànim de 
lucre que es dediquin a captar habitatge buit per posar-lo a disposició de la 
administracions públiques per poder-los dedicar a famílies en risc d’exclusió. Cal lluitar 
contra la preferència d’habitatges d’ús turístic il·legal amb una regulació àgil. Per això 
apostem per una Llei d’establiments i arrendaments turístics de Catalunya.  
 
3.9. Industria 4.0. 
 
Avui assistim a la confluència d’intensos canvis i tecnologies – moltes d’elles 
disruptives – i que van a una velocitat sense precedents: la nanotecnologia, la 
intel·ligència artificial, la robòtica, el grafè, l’internet de les coses, la computació 
quàntica, la impressió 3D, el big data, la robòtica, l’economia col·laborativa, les noves 
formes d’emmagatzematge d'energia.. A tot aquest conjunt de processos i canvis, hi 
ha qui l’anomena la quarta revolució industrial o la industria 4.0 i aquesta tindrà un 
efecte de canvi respecte territoris, ciutats i la seva configuració.  
 
3.10. Mobilitat 
Les ciutats són nodes del sistema de transport que actuen com a pols generadors de 
mobilitat. Les grans aglomeracions urbanes pateixen els efectes de l’elevada densitat 
de trànsit, de la producció industrial i energètica, i de les activitats logístiques de ports, 
d’aeroports i de grans nusos de comunicacions.  

Aquesta aposta per la mobilitat sostenible s’articula tant a nivell de visió estratègica i 
de principis, com en forma de propostes i actuacions concretes. A nivell estratègic 
tenim dos grans reptes de futur: d’una banda incrementar de forma significativa el 
transport de mercaderies per ferrocarril com a via de sortida cap al continent europeu.  
 
Aquest transport s'ha de basar en la configuració dels trens purs de contenidors i el 
concepte de les “autopistes ferroviàries”, trens porta-camions, per trajectes de fins a 
1000km on la mercaderia necessita ser servida “porta a porta”i d’altra banda, l’aposta 
decidida per convertir a tots els nivells el transport públic en una alternativa competitiva 
al vehicle privat.  
 
La mobilitat, és a dir els tubs de la mobilitat per on passen mercaderies, persones i les 
idees són i seran els protagonistes de la nova economia i per tant un protagonista 
principal dels canvis que experimentaran territoris i ciutats.  
 
Els canvis de la industria 4.0 seran en bona part molt presents i notoris en la mobilitat 
del futur, en aquelles infraestructures estratègiques que planifiquem avui.  
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La mobilitat serà també una oportunitat tecnològica per passar d’una economia lineal a 
una economia circular i neta.  
 
Guanyar competitivitat en transport públic i col·lectiu significa sobretot escurçar els 
temps dels trajectes. De res serveis escurçar distàncies o ampliar xarxes si amb això 
no reduïm el temps de transports o ens veiem condicionats per colls d’ampolla o 
congestions.  
 
Sota el terme Mobility as a Service (MaaS) s'amaga un nou concepte que pretén 
revolucionar la forma d'entendre la mobilitat a les nostres ciutats, atès que s'integren 
tots els mitjans de transport, públics i privats, individuals i col·lectius, de manera que 
els ciutadans podran organitzar els seus trajectes d'una manera més senzilla i eficaç. 
Punt a punt. 
 
La manca efectiva de liberalització del transport ferroviari, la situació de monopoli tant 
a nivell portuari, aeroportuari com ferroviari sens dubte són un llast per al transport de 
mercaderies, i fan molt difícil d’aconseguir l’objectiu de reequilibri dels tràfics que 
passen cap al nord d’Europa, cap al sud, i no viceversa 
 
Rodalies és la baula més feble del sistema de mobilitat urbana i suburbana per una 
triple problemàtica: capacitat, fiabilitat i prestacions. 
 
L'aposta per un sistema tarifari integrat hauria de superar les fronteres de l'Àrea 
Metropolitana per estendre's a tot Catalunya. El primer pas és la implantació de la 
TMobilitat, a través de la qual es cobrarà als usuaris en funció de la distància 
recorreguda, abolint l'actual sistema de pagament i implantant les targetes 
recarregables i àdhuc el pagament pel sistema contactless del telèfon mòbil. Tot i això, 
la  proposta d’estendre tot aquest sistema integrat a tota Catalunya, per poder viatjar 
arreu del país amb la mateixa tarifa. 
 
Les infraestructures i les polítiques de transport són una peça clau estratègica a dos 
nivells. A nivell extern en el marc del nostre primer mercat, l'Euroregió, que ha de ser 
àmbit d’influència econòmica dels nostres ports i aeroports i en global de la nostra 
economia. A nivell intern, per relligar i estructurar la mobilitat de persones i 
mercaderies en el territori, fent la mobilitat més eficient, intermodal, sostenible i 
competitiva. 
 
Cal resoldre els colls d’ampolla, trams on la manca de capacitat provoca externalitats 
no desitjades com la congestió, la contaminació, la reducció de l’eficiència, la manca 
de seguretat o d’intermodalitat, per una manca d’inversions. Cal seguir millorant la 
connectivitat entre la muntanya, la plana i la costa. 
 
Les infraestructures són un “fet econòmic”: connecten llocs, proveïdors, compradors, 
fan accessibles indrets i obren mercats. 
 
La política és la que decideix invertir en un esquema basat en l’oferta o bé un model 
de la demanda, de l’eficiència i la rendibilitat. La política de l’oferta situa primer les 
infraestructures en un territori, per després observar què passa, si és que passa 
alguna cosa. En canvi, la política de la demanda orienta la inversió on ja hi ha activitat, 
que és allà on sabem que es generarà un major retorn econòmic i que al seu torn 
beneficiarà el conjunt de la societat.  
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La societat d’avui ens exigeix més que mai una gestió i una política que doni el millor 
ús possible als recursos disponibles, que no es basi en merament estímuls econòmics 
que produeixin viaductes, AVE’s, autovies i aeroports cap al no res. Necessitem una 
política d’inversions guiada pel “value for money” en l’argot anglosaxó o el “principi de 
racionalitat en l’execució de la despesa pública limitant les inversions altament 
deficitàries”. 
 
El gran repte del ferrocarril és guanyar la batalla per la flexibilitat i competitivitat. La 
decisió de tenir ample UIC en tota la xarxa catalana és condició necessària però no 
suficient per dinamitzar el transport de mercaderies per ferrocarril. Cal concentrar la 
càrrega al voltant de corredors ferroviaris plataformes logístiques intermodals i una 
gestió.  La xarxa catalana d’Alta Velocitat hauria de funcionar des de Saragossa fins a 
Perpinyà, passant per les actuals estacions (Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona-
Girona-Figueres) afegint una estació al Penedès i al Vallès (Aquestes dues enteses 
coma a pols intermodals amb Rodalies Catalunya i el servei de Bus Regional) que 
podrien al mateix temps de donar servei als seus hinterlands ben poblats, també 
funcionarien d’estacions auxiliars de Barcelona en el seu ByPass. Al mateix temps 
potenciar els aeroports de Girona i Reus amb dos accessos ferroviaris que també 
formarien part de la xarxa, conjuntament amb les estacions de l’Aldea-Tortosa-
Amposta, L’Hospitalet de l’Infant i Cambrils, del tram del Corredor Mediterrani 
intel·ligent. 
 
El segle XXI és el segle d’una mobilitat, que es recolza en quatre pilars: bona gestió, 
bon finançament just i equilibrat, infraestructures adequades i bona planificació i 
inversió.  
 
3.11. Logística, comerç electrònic i darrera milla 
 
La revolució del comerç electrònic, les noves demandes i formes de produir d’aquesta 
quarta revolució industrial (re-localització, impressió 3D, robotització, transformen la 
cadena de subministrament tradicional i posen el focus per solucionar els reptes de la 
última milla. 
 
Una de les problemàtiques de les ciutats actuals és la logística urbana. La distribució 
de la última milla constitueix la fase final de la cadena i la més complexa d’abordar, ja 
que ha de fer front a nombrosos obstacles, com la congestió, l’impacte ambiental i 
l’accessibilitat a certes zones. Cal tenir en compte la interacció de nombrosos agents 
amb interessos contraposats, la tendència dels petits comerços a la reducció d’estoc 
en favor de l’espai de venda – la qual cosa implica comandes més freqüents i acaba 
repercutint en costos socials-, unes cadenes logístiques fragmentades, la no existència 
d’una planificació de la distribució de darrera milla que hauria d’aconseguir el 
lliurament a la primera i l’e-comerç que augmenta la complexitat de els operacions 
amb entregues a domicili, en els que podria haver-hi drop points (consigna intel·ligent) 
comunitaris la logística inversa inclosa la dels residus domèstics en els que s'hauria de 
tendir a la classificació i segregació a destí i uns clients cada vegada més exigents.  
 
Ens caldrà dissenyar models de distribució que s’adaptin al fort creixement del comerç 
electrònic i en aquesta línia serà clau la implicació dels governs locals. Calen noves 
normatives, nova planificació urbanística, nous vehicles 100% nets, nous horaris de 
distribució i noves estratègies d’arrel molt local per resoldre aquesta logística.  
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La configuració dels espais comercials, des d’un punt de vista dels usos urbans, també 
es veuran transformats poc o molt en els propers anys i cal estar molt atent a la seva 
transformació o evolució i el seu efectes territorials i a les ciutats.   
 
Diverses empreses a nivell internacional ja estan fent proves de lliurament de 
productes amb drons dirigits a distància per cobrir el transport de l’última milla. Altres 
estan explorant les possibilitats reals d'entregar menjar a domicili mitjançant robots 
autònoms. I això exigirà una normativa al respecte en el futur. 
 
3.12. Retrotopia 
 
El futur també es el recuperar el passat per avançar. La transformació per on transitem 
també incorpora un fenomen que alguns denominen com a retrotopia o com recuperar 
hàbits saludables per millorar la nostra qualitat de vida i trobar solucions a fenòmens 
moderns amb receptes del passat vàlides.  
 
Modernitat també es recuperar hàbits, usos i una cultura que un dia una altra 
modernitat ens va endur.  
 
Parlem de consum de proximitat o de quilòmetre 0, de recuperar la bicicleta com a 
vehicle de desplaçament habitual, de recuperar els carrers i les places pels veïns i de 
recuperar antics camins per connectar territoris, ciutats i paisatges. Igual que fa uns 
anys vam recuperar platges, rius i barris ara recuperarem territoris, paisatges i ciutats 
per les persones.  
 
De la mateixa manera que hi han processos que ens obliguen a moure’ns més 
globalment i més intensament altres fenòmens ens han de permetre moure menys 
coses.  
 
3.13. Vehicle elèctric, compartit i autònom 
 
El vehicle elèctric transformarà les ciutats tant des del punt de vista de l’impacte 
acústic com des del punt de vista de la contaminació. Però si no és compartit 
mantindrà fins i tot pot augmentar la congestió de les ciutats i entorns metropolitans. 
 
El vehicle elèctric requerirà la transformació d’aparcaments i la generació de nous 
zones de recàrrega ràpida i lenta en àmbits urbans i interurbanes. Per incentivar la 
compra de vehicles elèctrics caldrà establir beneficis fiscals, facilitats d’accés als nuclis 
urbans i altres estímuls. 
 
El vehicle autònom, compartit i elèctric pot acabar esdevenint, el transport públic a la 
demanda que permeti desenvolupar la mobilitat com a serveis a tot el territori i sobretot 
a zones de baixa densitat.  
 
Integració, multimodalitat, transport compartit i entorn digital són conceptes que amb el 
vehicle autònom compartit i elèctric poden trobar el tancament del cercle.  
 
3.14. Una nova manera de participar en propostes territorials 
 
Propostes transparents i traçables. Més enllà de les anàlisis de rendibilitat clàssiques 
cost benefici, de difícil explicació i comprensió per als ciutadans cal saber respondre 
preguntes simples, el perquè proposem fer una actuació en el territori o en la ciutat. 
Cal saber explicar quin se’n beneficiarà, què ens costarà mantenir i quins efectes 
negatius pot tenir. 
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No es tracta de allargar processos, o fer participacions eternes que tan sols donin veu 
a les visions NIMBY, “not in my back yard”. Tampoc es tracta que tinguem només una 
anàlisis cost benefici en funció d'una TIR i un VAN. Es tracta sobretot de fer 
transparent les decisions, de contestar totes les preguntes, els perquès i de, sense 
aspirar a la unanimitat, les decisions es prenguin amb un coneixement i de manera 
cooperativa i col·laborativa. La tecnologia i la difusió de la informació és un aliat amb 
aquesta estratègia de transparència, traçabilitat i presa en comú de les decisions.  
 
Objectiu: deixar enrere de l’efecte “no al patí de darrera de casa meva” al “si us plau al 
meu territori”. Del   NIMBY al POOL, “please on our land”.  
 
3.15. Obsolescència i fractura territorial 
 
Avui existeixen territoris i ciutats que presenten dificultats per accedir a les oportunitats 
per desenvolupar-se i generar entorns amb qualitat de vida. No podem acceptar la 
generació de diferents velocitats d’accés. Això afecta àmbits territorials i ciutats del 
nostre país. No podrem unificar els ritmes d’incorporació però si hem de proveir 
estratègia i aliances perquè potencialment ens generin les condicions d’accés.    

4. Les estratègies, accions i processos que proposem iniciar per 
governar de manera col·laborativa i cooperativa 

 
Nomes es possible construir agendes, estratègies i accions en base a la cooperació i 
la col·laboració de persones, institucions, organitzacions governamentals i no 
governamentals, teixit productius.   
 
1. 100% Independents: Tenim el dret a decidir com lluitar contra el canvi climàtic, 

com ha de ser el nostre territori, les nostres ciutats, les nostres infraestructures i 
serveis. Per un principi de proximitat, eficiència i de decisió política per part dels 
ciutadans de Catalunya derivat del mandat de l’1-0 i del 21-D.  Necessitem les 
eines i els instruments per multiplicar les possibilitats d'una societat i d’una 
economia que el món reconeix com a productiva, creativa i amb talent.  
Infraestructures, serveis, recursos i desenvolupaments urbanístics, residencials, 
comercials industrials i logístics  al servei de les persones i de la demanda, que 
vol dir invertir allà on sabem que hi ha necessitat de les persones o activitat 
econòmica en marxa, sabent que es generarà un major retorn social i econòmic 
i que al seu torn beneficiarà el conjunt de la societat i millorarà les oportunitats 
de la mateixa i la seva qualitat.  

 
2. Estratègia per garantir un millor accés a l’habitatge. Cal facilitar l’accés a 

l’habitatge per evitar el risc d’exclusió social, potenciar el lloguer assequible, 
reactivar el sector de la construcció: eradicar els desnonaments, els programes 
de promoció i accés a l’habitatge protegit i les línies d’acció per incrementar el 
parc d’habitatge de lloguer social disponible, impuls de l’activitat del sector de la 
construcció, en especial de la rehabilitació, les polítiques per a la millora de les 
condicions i la qualitat de vida als barris, conservació i millora del patrimoni. 
Desenvolupar un nou marc legislatiu en matèria d’arrendaments urbans. 
 

3. Estratègia catalana sobre el lloguer d’habitatge: 1) promoure la modificació 
del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya per dotar-nos d’un marc legal propi en 
matèria d ‘arrendaments urbans. 2) Establir un sistema de pròrrogues en els 
contractes de lloguer de 2 + 2 com a conseqüència de l’acord entre les parts, en 
benefici de l’estabilitat i l’arrelament de les persones. 3) Establir un sistema de 
bonificacions fiscals a la propietat de manera que aquestes augmentin en la 
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mesura que el preu del lloguer fixat s’equipari als preus públics de lloguer, per 
tal d’incentivar la reducció de preus així com ajudar a que l’índex de referència 
de preus de lloguer, existent actualment, pugui tenir factors de contenció  dels 
increments. 4) Establir un sistema de deducció a la base imposable de l’IRPF de 
les quotes de lloguer en benefici de les famílies. Les societats d’inversió 
immobiliària (SOCIMIS) tenen actualment una fiscalitat molt beneficiosa, molt 
més que altres societats anònimes dedicades a  altres activitats en el marc de 
l’economia productiva: la tributació  del 0% d’aquestes mercantil en l’impost de 
societats, pel fet de ser entitats que es dediquen a la promoció del lloguer i la 
rehabilitació d’habitatges, fomenta que l’habitatge es continuï percebent com un 
be dedicat a l’especulació. Per tal de començar a revertir-ho apostem per 
augmentar la fiscalitat de les SOCIMI i equiparar-la a la de la resta de societats 
mercantils, atès que la pràctica fiscalitat “0” d’aquestes societats en res està 
beneficiant l’accessibilitat de la població a l’habitatge de lloguer, ans al 
contrari.5) Establir un sistema de deducció a la base imposable de l’IRPF de les 
quotes de lloguer en benefici de les   6) Disposar d’un parc públic d’habitatge 
de, com a mínim, el 15% del total. 
 

4. Estratègia visió 0 a les carreteres: abordar de forma integral la seguretat 
viària, a través de la visió zero. Tot conductor comet errors, però aquests errors 
no ens haurien de portar en cap cas a la pèrdua de vides. La visió zero no es 
pot simplificar en assolir zero morts, sinó que es tracta d’entendre la seguretat 
viària des d’una òptica holística en la qual tota la societat ha de caminar plegada 
per aconseguir aproximar-nos a aquest objectiu (o visió). És  una visió 
compartida entre a aquest objectiu (o visió). És a una visió compartida entre 
conductors, usuaris vulnerables, fabricants d’automòbils, gestors del trànsit, 
planificadors i dissenyadors de totes les infraestructures, gestors de carreteres.  
 

5. Estratègia mobilitat com a servei 2030: Pel que fa a la oferta de mobilitat en 
transport públic per a persones i per ales connexions interiors del país, cal 
disposar d’una oferta integrada que uneixi els diferents àmbits territorials 
descrits a l’inici de la ponència i cada àmbit territorial amb infraestructures 
globals amb menys d’una hora i amb més de dos freqüències a les hores punta 
abans del 2025.  
 

Una estratègia de mobilitat que prevegi una oferta integrada que uneixi les 
diferents ciutats de cada àmbit territorial i aquestes amb les infraestructures 
globals de cada àmbit territorial en menys de 30 minuts amb freqüència de 4 
trens hora en les hores punta.  

 
Una estratègia de connexions amb velocitat alta per connectar-nos amb serveis 
de velocitat alta amb totes les capitals i infraestructures globals que formen part 
del nostre districte.   

 
Finalment ens cal complementar aquesta estratègia amb una oferta de transport 
a la demanda o de distribució final dimensionada segons la demanda potencial. 
En algunes ciutats implica un comboi de metro cada 2 minuts, en altres un 
sistema de transport a la demanda o un sistema  de lloguer de bicicletes.     

 
6. Estratègia distribució a les ciutats 2025: La revolució del comerç electrònic, 

les noves demandes i formes de produir d’aquesta quarta revolució industrial 
(re-localització, impressió 3D, robotització) transformen la cadena de 
subministrament tradicional i posen el focus per solucionar els reptes de la 
última milla. Aquí el repte és de mobilitat de les ciutats i la seva configuració. 
Aquesta distribució ha de ser amb vehicles terrestres 100% nets. La distribució 
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amb drons en fase d’experimentació requerirà laboratoris urbans per 
desenvolupar la tecnologia. Les ciutats de Catalunya amb supervisió dels 
Ajuntaments han de esdevenir laboratoris on, de manera segura, es pugui 
experimentar el desenvolupament d’una estratègia dron de distribució urbana. 
Ens cal una estratègia per definir espais urbans, vehicles, normativa.  

 
7. Estratègia catalana integral sobre l’ús de la bicicleta 2030: amb la 

vertebració de rutes urbanes, interurbanes, de cicloturisme i vies verdes i la 
seva integració amb la resta de xarxes de mobilitat de transport públic o 
mobilitat terrestre.  
 

8. Estratègia per millorar  l’eficiència i competitivitat del sistema territorial. 
Localitzar els usos allà on són més competitius i eficients, com en el cas de les 
àrees d’activitat econòmica. Promoure el desenvolupament d’àrees d’activitat 
econòmica més competitives (per menor preu del sòl, per economia d’escala, 
per creació d’elements de gestió conjunta entre municipis...).  
 

9. Estratègia pels espais oberts: Planificar els espais oberts proactiva i 
estratègicament. Les Unitats de Paisatge configuren uns territoris amb 
característiques i dinàmiques homogènies, però sovint la regulació dels usos en 
el sòl no urbanitzable dins d’una mateixa Unitat varia molt entre municipis veïns. 
Cal cercar preservar els valors i les funcions dels espais oberts, i donar valor a 
la seva capacitat d’oferir serveis com la biodiversitat, els aliments, l’energia, 
l’aigua. Impulsar estratègies territorials d’espais oberts basades en unitats de 
paisatge. 
 

10. Estratègia de planificació i gestió integrada del litoral català, basada en un 
model que garanteixi la conciliació entre medi i paisatges amb un 
desenvolupament  sostenible, econòmic, social i cultural: Llei d’ordenació del 
litoral, Pla d’ordenació del litoral, Actualització del Llibre verd de l’estat de la 
zona costanera a Catalunya 2010. 
 

11. Estratègia per valoritzar el paisatge: intervenir per a valoritzar o generar un 
millor paisatge. El paisatge proper com a referència personal, en tant que la 
qualitat del medi on ens movem és essencial per al nostre desenvolupament 
com a persones i societat. Cal incardinar adequadament les determinacions del 
paisatge en l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’arquitectura. Impulsar el 
desplegament dels Plans dels paisatges de Catalunya. Les cartes del paisatge 
representen un model d’èxit a generalitzar.  
 

12. Estratègia per donar valor a les varietats autòctones de productes 
agroalimentaris de qualitat afavorint noves D.O.s. Seguint la línia de producció 
sostenible i de quilòmetre 0 la qualificació de productes amb nom i valor propi 
promourà la conservació i recuperació de territoris productius ara no 
competitius.   
 

13. Estratègia per desenvolupar l’agrotecnologia ecològica tenint en compte les 
oportunitats de les noves tècniques agrícoles i l’adaptació i mitigació dels 
efectes del canvi climàtic que pot modificar les possibilitats de territoris. 
 

14. Estratègia 5G: cal implementar una estratègia per fer de Catalunya un territori 
5G. 
 

15. Estratègia d’inclusió territorial: analitzar i definir mapes sobre 
condicionaments i raons objectives de fragmentació i exclusió per poder generar 
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i incentivar espais d’aliances estratègiques entre governs, organitzacions 
públiques i privades i ciutats i territoris per la igualtat d’accés i millora de les 
oportunitats. Cal fomentar aliances concretes i directes entre territoris, ciutats, 
barris i entorns econòmics per desenvolupar agendes d’accions per revertir 
fractures socials i econòmiques i obsolescències. Objectius concrets per cada 
aliança, participació d’agents públics i privats i de la mateixa ciutadania. 
Concertació i consens, rendició de comptes, marc de cooperació eficient. Un 
exemple seria l’aliança estratègica entre el 22@ - Girona i l’Alta Ribagorça per 
desenvolupar un projecte de turisme, digitalització i promoció cultural global. 
Diversitat, informalitat, objectius concrets i rendiment de comptes. 
 

16. Estratègia marítima: aprofitar tot el més de 500 quilòmetres de litoral requereix 
de el desenvolupament prioritari de l’estratègia de política marítima pròpia amb 
l’objectiu de donar resposta als reptes de de desenvolupar l’economia blava de 
manera sostenible i harmònica mitjançant una gestió integrada de les activitats  
que tenen a veure amb l’espai marítim.  
 

17. Estratègia finalització concessions de peatges vigents: La recuperació de la 
titularitat pública de les infraestructures viàries actualment atorgades en 
concessió, i que ja hagin estat totalment amortitzades pels agents privats que 
les exploten ha de ser un objectiu prioritari i irrenunciable, instaurant, un cop 
recuperada la titularitat pública, sistemes que en permetin un finançament pel 
seu manteniment.  
 

18. Estratègia de finançament: tenim necessitat de reduir contaminació, lluitar 
contra canvi climàtic, generar uns incentius cap una mobilitat més neta en el 
transport de mercaderies i de persones, digitalitzar les infraestructures, eliminar 
colls d’ampolla de la nostra contaminació que genera ineficiències 
econòmiques, congestió i unes externalitats ambientals negatives en forma de 
més contaminació i aprofundiment de les condicions per accelerar el canvi 
climàtic, millorar la nostra connexió local i global per ser més eficients i alhora 
més nets. Amb quins recursos podrem afrontar els reptes de la mobilitat 
intel·ligent, la reducció de la contaminació, la lluita contra el canvi climàtic, la 
millora de la seguretat viària de les nostres carreteres, o digitalitzar aquesta 
carretera del futur amb vehicles elèctrics, autònoms i connectats? Amb la 
implementació d’una tarifa d’ús per la xarxa viària d’altes prestacions catalana 
per una durada determinada es podrien finançar la resolució dels reptes 
descrits. Podríem aixecar les barreres de peatges des del minut zero, disposar 
d’un sistema de finançament traçable i transparent, sota els principis de “qui usa 
paga” i “qui contamina paga”. I els que passen pel nostre país utilitzen les 
nostres infraestructures ens ajudaran a finançar infraestructures, mantenir-les i 
la nostra transició a una mobilitat neta. Gràcies als recursos seria possible 
mantenir, modernitzar i millorar el sistema viari actual amb un pla d’eixos viaris 
de fins a 2.500 milions d’euros d’inversió en 10 anys que es podria posar en 
marxa d’immediat, desconsolidar part del deute i el dèficit públic català així com 
alliberar dels pressupostos públics els costos enterrats del sistema viari català  - 
bonificacions en peatges explícits, compensacions en reversió i peatges a 
l’ombra  - que actualment són a càrrec dels contribuents, sense fer distinció 
entre els que són usuaris i els que no ho són. Amb aquests recursos públics ja 
alliberats podríem destinar cada any 300 milions d’euros per millorar al transport 
públic, disposar de mitjans per a la millora de camins i crear un fons de fins a 
1.200 milions d’euros pels propers 10 anys per a l’ambientalització de flotes i fer 
una veritable transició a una mobilitat neta. 
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19. Agenda Urbana de Catalunya: Promoure entorns urbans més habitables, 
saludables, inclusius i productius. Impulsar l’acció en l’hàbitat urbà per a millorar 
les condicions de vida de les persones. Combatre les desigualtats socials, els 
desequilibris, la pobresa i la exclusió, millorar la qualitat ambiental i de vida i la 
salut dels nostre territoris i ciutats. En definitiva minimitzar els riscos socials i 
ambientals i aconseguir territoris i ciutats més pròsperes i productives.  
 

20. Agenda d’actuacions en infraestructures terrestres: objectiu millorar 
seguretat i resoldre congestions. Si partim de la base que a partir de la 
implantació d’un model de pagament per ús i contaminació de les vies d’alta 
capacitat utilitzarem les vies en funció de la necessitat i no del seu preu, caldrà 
redefinir els colls d’ampolla i les necessitats d’inversió, evitat redundàncies de 
vies i potser ampliant capacitat de les existents, permeabilitzant-les i sobretot 
millorant la informació als usuaris per evitar la congestió.  Hi haurà però trams 
on la manca de capacitat provocarà externalitats no desitjades com la 
congestió, la contaminació, la reducció de l’eficiència, la manca de seguretat o 
d’intermodalitat. Aquests colls d’ampolla tenen noms propis avui que poden ser 
revisables en aquesta nova agenda d’actuacions: N-230, N-240, N-260, la N-
340, la N-II, la B-27, la B-40, els accessos als ports i aeroports, C-15, C-16, C-
17, C-55, C-58, així com també noves infraestructures viàries no radials per 
afavorir la connectivitat dels municipis de l'àrea metropolitana, la millora 
d’accessos al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Són tots ells colls d’ampolla.  
 

21. Lab Hiperloop Barcelona – València: la planificació ferroviària radial de la 
península ibèrica ha oblidat connectar amb alta velocitat les dos capitals 
mediterrànies més dinàmiques de la península situades a menys de 3 hores en 
AV o VA. Qualsevol planificació pensant amb retorns socials o econòmics 
haurien previst aquesta connexió fins i tot per la rendibilitat per l’empresa que 
prestés el servei. Hi ha demanda, hi ha corredor i hi ha mercat pendent 
d’estimular. Tenint en compte que qualsevol projecte de velocitat alta que avui 
es planifiques trigarà no menys d’una dècada en desenvolupar-se caldria 
estudiar si entre els governs del districte econòmic mediterrani es pot 
desenvolupar un projecte solvent, amb una tecnologia encara per desenvolupar 
amb la seva integritat, de construcció d’un corredor per mercaderies i persones 
amb la tecnologia hiperloop avui en fase d’experimentació. Seria un dels 
projectes pioners a nivell mundial. Experimentar en una tecnologia que 
permetria unir València i Barcelona en menys de 25 minuts representa un repte 
innovador a entomar.  
 

22. Catalunya laboratori del vehicle autònom: cal disposar d’espais on poder 
experimentar sobre els vehicles autònoms. Les carreteres de Catalunya han 
d’esdevenir laboratoris on de manera segura es pugui experimentar el 
desenvolupament dels vehicles de tot tipus autònoms.  
 

23. Gestió unificada de serveis d’infraestructures globals: Pel que respecte a 
infraestructures globals el que proposem és gestionar tota la oferta de serveis 
de manera cooperativa i col·laborativa sota una mateix ens/autoritats, ports, 
aeroports, terminals intermodals i àmbits logístics, corredors de mobilitat 
ferroviària sota ens/autoritats úniques cooperatives i col·laboratives. Això podria 
comportar la creació d’un consorcis de gestió integrada exemple del Port i 
Aeroport de BCN, Zona d’activitats de l’Aeroport, ZAL del Port i Zona Franca i 
CMED. Igualment podria comportar que a nivell global el Ports de Barcelona, 
Tarragona i Ports de la Generalitat han de presentar una oferta de serveis 
integrada amb CMED. Això és independent de la gestió individualitzada o 
titularitat que cada infraestructura pugui mantenir. Es tracta de col·laborar i 



	

27	
	

cooperar en la oferta de serveis global eficient i competitiva per operacions 
d’abast global.  
 

24. Gestió unificada de prestació de serveis de corredors de mobilitat 
terrestre: comportaria la gestió de manera integrada, tota oferta de serveis de 
mobilitat independentment del mode - inclosa la gestió de la mobilitat amb 
vehicle privat per carretera i per tant  la regulació del trànsit. Això vol dir unificar 
el govern de les carreteres, els ferrocarrils, l’oferta transport públic, l’oferta de 
transport a la demanda, els aparcaments sota un mateix ens, agència  o 
autoritat de mobilitat amb un accés global a tota la oferta de mobilitat 
independentment de la titularitat i de l’administració o ens competent. L’objectiu 
és una governança eficient i col·laborativa entre totes les administracions 
competents que permeti integrar la oferta de serveis de mobilitat, inclòs el servei 
l’accés a la mobilitat  per carreteres o d’accés a les ciutats.  
 

25. Creació d’un integrador neutral de la oferta de serveis pel transport de 
mercaderies multimodal: L’orientació a client final per part de tots els agents 
implicats en el transport multimodal de mercaderies és un requisit bàsic per la 
seva competitivitat present i futura. En aquest procés d’acostament, l’existència 
d’un facilitador neutral però proactiu de la multimodalitat en el transport de 
mercaderies representa una eina útil en la promoció i facilitació d’un transport 
de mercaderies eficient i competitiu. Tot plegat amb l’únic objectiu de millorar 
l’actual combinació de preu, temps i qualitat del transport. 
 

26. Autopista ferroviària i serveis regionals de velocitat alta: pel que fa als 
serveis el corredor mediterrani ferroviari també esdevé una infraestructura 
global que cal gestionar integralment pensant amb els serveis que pot oferir tant 
per persones com per mercaderies amb una visió liberalitzada, com avui ho són 
els món de l’aviació comercial. Cal disposar d’una estratègia d’estacions per 
passatgers i terminals per persones que estigui coordinada amb la resta de 
serveis ferroviaris, terminals intermodals i autopistes ferroviàries. Pel que fa a 
mercaderies els serveis han d’estar pensat per recorreguts superiors als 800-
1000 quilometres amb terminals multimodals i serveis multimodals d’autopista 
ferroviària entre Catalunya i el centre de la UE. Pel que fa als passatgers menys 
de 3 hores i cal connectar tots els àmbits territorials amb les capitals de la 
Catalunya Nord i Occitània de manera directa o amb un màxim d’un canvi de 
mode. 
 
 

27. Rodalies, el metro regional de Catalunya: convertir la xarxa de rodalies actual 
en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Penedès; el Metro del Baix Llobregat 
(R1 i R2); el Metro de l’Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del 
Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible amb la realització 
d’inversions en l’ampliació de les infraestructures de la xarxa de Rodalies que 
no amplia la seva capacitat des de 1975 amb la posada en servei de l’accés 
ferroviari a l’aeroport. El servei de rodalies com a servei ferroviari de referència 
de la mobilitat diària dels ciutadans requereix una tarifació social adaptada a les 
realitats socials com la dels estudiants, joves, jubilats, etc. 

 
 

28. Aeroports  emissions 0: L’entorn d’aeroports han de ser espais d’emissions 0 
en matèria de mobilitat terrestre, especialment fins que no evolucioni la 
tecnologia dels avions per reduir de manera dràstica els nivells d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle.  
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29. Redactar un pla de connectivitat viària dels territoris i  les comarques de 
l’interior amb les principals vies de comunicació que vertebren el país. 
Aquest factor col·laborarà en el desenvolupament socioeconòmic de les 
comarques, en especial del seu sectors industrials. 
 

30. Abordar les urbanitzacions amb dèficits. Es tracta d’evitar que es torni a 
reproduir aquest model d’ocupació del territori propi dels anys 60 i 70, amb les 
greus problemàtiques creades. És per això que cal abordar la seva reconducció 
mitjançant el reconeixement de la seva singularitat i l’atorgament d’un règim 
jurídic específic que permeti resoldre de manera definitiva, els dèficits que les 
caracteritzen. 
 

31. Augmentar el parc d’habitatge públic a les ciutats per a ser destinat a lloguer 
per facilitar l’accés a l’habitatge de joves i de famílies a l’hora que dotar-nos d’un 
parc d’habitatge de lloguer social per a persones amb risc d’exclusió social o a 
persones vulnerables víctimes  per exemple, de la violència masclista. 

 
32. Demanar un retorn social en forma d’habitatges, a les entitats financeres 

rescatades amb diners públics així com a la SAREB, que avui en dia encara 
formen part dels seus actius com a conseqüència de les execucions 
hipotecàries. Cal l’elaboració d’un mapa de les localitats on existeix més 
demanda d’habitatge i en funció d’aquesta, exigir a les entitats financeres la 
immediata cessió a les administracions locals i autonòmiques dels habitatges 
necessaris per a ser gestionats com a habitatge social. 

 
33. Impulsar les inversions en Parcs Naturals, com a motors de 

desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori. L’aprovació dels 
plans de gestió, consensuats amb el territori  i el desplegament de les funcions 
del parc.  El desplegament de les funcions de parc natural hauria d’impulsar la 
diversitat de l’ecosistema. La interacció del patrimoni del patrimoni natural amb 
la cultura agrària i l’acció social per  l’autosuficiència del territori. Podem 
esdevenir gestors del desenvolupament de les zones amb risc d’abandonament 
i exclusió i generar oportunitats reals de desenvolupament.  

 
34. Dignificar la pagesia com a àmbit de custòdia del territori, fent que els petits 

productors puguin viure sense tants riscos ni traves burocràtiques. Cal 
recuperar el model de pagesia tradicional. Cal vetllar per adaptar la legislació 
laboral i formativa per una professió estacional. Facilitar el cicle global de 
producció i distribució. 
 

35. Dignificar la pagesia i el sector agrari ficant en valor el seu caràcter 
estratègic, la seva aportació a la viabilitat de les zones rurals i a l'equilibri 
territorial, tot donant els suports públics necessaris per afrontar els reptes de la 
gestió sostenible, dels recursos naturals, el canvi climàtic, les innovacions 
tecnològiques i vetllant per la incorporació dels joves 
 

36. Reconèixer la pagesia i els pescadors com a àmbit estratègic de gestió del 
territori i de l’aigua. Cal reconèixer la funció de proveïment d’aliments, salut i 
energia a l’agricultura, ramaderia, forestals i pesca marítima, i que aquesta 
activitat econòmica pugui donar un valor afegit màxim pel productor. 

  
 

37. Infraestructures locals per una economia global: El govern de Catalunya 
hauria de poder governar  i decidir sobre les infraestructures estratègiques que 
ens connecten local i globalment i que tenen uns efectes sobre el 
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desenvolupament territorial de Catalunya, independentment dels mecanismes 
de relació amb altres administracions amb qui compartim interessos o 
necessitats: conca hidrogràfica de l’Ebre; Port de Barcelona i Tarragona; 
aeroports de Barcelona, Reus, Girona; infraestructures, terminals i gestió dels 
serveis ferroviaris del Corredor Mediterrani; totes les vies d’alta capacitat i 
carreteres de Catalunya; xarxes de telecomunicacions; xarxes d’interconnexió 
elèctriques i de gas;  

 
38. Catalunya Big Data territorial: en el marc d’una estratègia de digitalització del 

territori, les ciutats, la mobilitat i les infraestructures, totes les dades generades 
hauran d’estar a disposició de tota la ciutadania. Això implica el 
desenvolupament d’una estratègia de digitalització que impliqui que en un 
màxim de 4 anys els ciutadans de Catalunya puguin estar informats en tot 
moment i en cada moment de totes les dades respecte els recursos públics 
existents, les polítiques públiques en marxa, la seva evolució pressupostària si 
en té, el compliment d’objectius, el retorn social i econòmic que aquesta està 
representant.   
 

39. Catalunya 100% renovable i neta 2040: desenvolupar en els proper 4 anys 
una estratègia de transició energètica accelerada de les energies brutes al 
100% d’energies netes amb un objectiu clar i definit pel 2040 posant una 
especial atenció en el desenvolupament d’energia solar i eòlica, la mobilitat de 
persones i mercaderies amb vehicles elèctric/ híbrid i la reconversió energètica 
dels habitatges.  
 

 
40. Catalunya 0 Residus 2040: desenvolupar i executar amb horitzó 2040 una 

estratègia per al ó desenvolupament de l’economia circular amb un visió de 0 
residus. La gestió de proximitat que duen a terme els ens locals es 
imprescindible per implementar una economia circular. L’economia circular 
permetrà assolir una gestió eficient dels recursos i generar noves oportunitats 
laborals. Aquest nou model busca reproduir artificialment els processos de la 
naturalesa per fer-los sostenibles. Es camina cap un disseny integral de 
productes en què es converteixen en nutrients que es poden aprofitar al final de 
la seva vida util. L’estratègia s’ha de basar a reduir el consum de recursos i 
assimilar processos productius de la naturalesa, on tot residu es converteix en 
recurs. L’escassetat de recursos és una problema per a les empreses, però pot 
esdevenir una oportunitat si assumeixen el model d’economia circular. El 
disseny i la innovació són dos elements clau en l’economia circular. Una política 
pública inspirada en l’economia circular impulsarà mecanismes de producció i 
consum de proximitat. Les administracions hauran de donar exemple dissenyant 
i construint edificis i infraestructures d’impacte zero en aquelles iniciatives que 
es corresponguin.  
 

 A més a més, apostem pel Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn com a 
 iniciativa per a una reducció dels residus i augmentar la taxa de reciclatge 
 d'envasos. 

 
 

41. Catalunya ciutats amb aire net i sense sorolls 2030 2025: amb un horitzó 
temporal del 2025 cal desenvolupar una estratègia perquè als centres de les 
ciutats de més de 50.000 habitants o als centres de les ciutats dins d’àmbits 
d’alta contaminació determinats  per les autoritats ambientals locals, regionals o 
europees només hi circulin en el seu interior vehicles híbrids o elèctrics. En 
coherència amb la mesura tots els vehicles de transport públic terrestre per 
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carretera el 2025 hauran de ser híbrids o elèctrics per entrar al municipis. Els 
aparcaments públics/privats a les ciutats i els aparcaments dissuasoris als 
entorns metropolitants i la pacificació dels centres urbans seran una peça clau 
per aquesta estratègia de mobilitat que no pot menystenir el dret a la mobilitat 
de les persones amb la promoció  del transport públic. 
 

42. Catalunya territori logístic per la industria 4.0:  Digitalització, automatització i 
robòtica són tres disciplines que conflueixen per a fer realment competitiva la 
logística dins d’una estratègia de industria 4.0 on el gran consum, el sector 
farmacèutic, el químic i l’automòbil, tots ells molt presents a Catalunya, 
representen el sectors punters. Per tant aquí caldria posar en marxa una aliança 
estratègica entre sectors logístics i empresarials per dissenyar conjuntament 
amb l’administració una estratègia de facilitació de la implementació de la 
digitalització, automatització i robòtica en els sectors logístics a Catalunya.    
 

43. Conques hidrogràfiques autosuficients 2040: Integrar una estratègia de  
recerca, experimentació i implementació de tècniques de reutilització, producció 
d’aigua potable i recàrrega d’aqüífers que permeti fixar un horitzó 2040 
d’autosuficiència de recursos hídrics de cada territori minimitzant els 
transvasaments.   
 

44. Els àmbits metropolitans de Barcelona i Reus-Tarragona:  Les dos 
metròpolis requereixen òrgans de coordinació, cooperació i col·laboració de les 
polítiques públiques més enllà de la gestió del seu transport públic. No es tracta 
de generar nous governs, ni  noves institucions de caràcter administratiu o 
polític, sinó d’establir models comuns de planificació i d’integració de prestació 
de serveis per a persones i  empreses, independentment de qui els presti de 
manera efectiva i amb un doble intenció glocal.  

5. Riscos i les actituds 

La complexitat i el dinamisme del nostre present i del futur ens mostra un món que 
alguns sociòlegs han denominat com a “VUCA”, fent ús d’un terme inicialment emprat 
en l’argot militar americà, però avui dia emprat per a definir un estadi de Volatilitat, 
Incertesa, Complexitat i Ambigüitat. Una complexitat així exigeix una millora en els 
nostres procediments de decisió i de la nostra capacitat estratègica. I en aquest entorn 
d’incertesa i volatilitat, la creativitat és una eina indispensable, que ens permet la 
reacció ràpida davant un problema, davant d’un canvi, davant d’un repte. 

El major dels riscos és no voler tenir-los, de la mateixa manera que la pitjor 
equivocació consisteix en impedir sistemàticament equivocar-se. En un món canviant 
com el nostre, que cada vegada es mou a més i més velocitat, la única estratègia que 
garanteix el fracàs és no córrer riscos. 

Així, per afrontar els reptes d’aquest present i futur calen unes determinada actituds: 
de valentia, de coratge, de tirar endavant, de determinació, d’enginy, de creativitat i 
d’innovació. Cal escollir entre quedar-nos amagats dins de la cabina del vaixell 
esperant que passi la tempesta o pujar a coberta, prendre el timó i fer front amb amb 
valentia, serenor i audàcia a la tempesta.  

6. Com volem que ens identifiquin 
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Cal que el món sàpiga que apostem perquè Catalunya sigui referent en energies netes 
i renovables com l’energia solar;  en regenerar aigua; en una logística per la industria 
4.0; en mobilitat amb vehicles elèctric; en oferir el nostre territori com a laboratori per 
vehicles connectats, hiperloop o drons; en una política de promoció decidida de 
l’economia circular; en un distribució urbana neta i de proximitat; per creure que poden 
transformar les nostres ciutats i pobles en entorns nets, saludables,  intel·ligents on es 
generin oportunitats i riquesa i que sabem repartir bé; en una digitalització del país 
integral i integrable: en el desplegament de la tecnologia 5G;  en ser un territori 
tolerant, dinàmic, integrador de talent i de coneixement; un territori on qui contamina 
paga i qui usa paga; disposar una mobilitat i un transport entès com un servei per a 
persones i mercaderies;  per ser territori de recerca i de laboratori; en estratègies 
territorials; estimar el seu paisatge, el seu territori, les seves ciutats i  sobretot per 
entendre que les persones són el centre de la seva política. Un país que garanteixi la 
funció social de l’habitatge a desenvolupar per les administracions publiques i aposti 
per l’increment de la durada dels contracte de lloguer per garantir l’estabilitat i 
l’arrencament de les famílies 


