Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

REUNIÓ DE COMISSIÓ DEL CONSELL CIUTATÀ PER LA SOSTENIBLITIAT PER A L’ABORDATGE
DEL DEBAT SOBRE MARC URBANÍSTIC METROPOLITÀ DES DEL CONSELL
DOCUMENT RESUM I DE RECOLLIDA D’APORTACIONS COMPLEMENTÀRIES
Data de la reunió: dimarts 18/5/2021
Horari: 18.10 – 19.05 h
Lloc: espai telemàtic a la plataforma Jitsi Meet
Entitats participants:
Col·legi Sant Ramon Nonat i Vice-presidència del Consell – Lluís Sala
Depana - Josep Maria Carrera
Eco-union – Laia Segura
Rezero – Rosa Garcia
Entitats excusades: COAMB, , CCOO, PIMEC Comerç
Secretaria: Marta Cuixart

Motiu de la convocatòria:
Responent a una proposta de Depana feta a la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat (22/4/2021), es planteja iniciar o tantejar una línia de treball del Consell en
relació amb el marc urbanístic a escala supramunicipal . A la reunió es volen concretar els
primers passos.
Els anys 2021 i 2022 es consideren estratègics per abordar aquesta qüestió pel fet que s’està
gestant el Pla Director Urbanístic Metropolità.
Possibles objectius a mig i llarg termini:
-

Generar sinèrgies entre entitats en relació amb el debat sobre territori i urbanisme.
Fer un seguiment des del Consell de la concreció del Pla Director Urbanístic
Metropolità, i unes propostes o posicionament si s’escau.
Generar experiència de cara a encetar línies de treball del Consell a escala superior a la
municipal.

Proposta:
Es proposa començar a despertar interès organitzant una sessió de presentacions i debat a
l’estil dels esmorzars de Barcelona + Sostenible, relacionada amb marc urbanístic, usos i gestió
del sòl, principalment a escala metropolitana.
En funció de la resposta, es valoraran les possibilitats de donar continuïtat a aquesta línia de
treball i en quin format.
Dates de la sessió: entorn a setembre de 2021
Durada: màxim 2 h
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Format: idealment, presencial
Possibles intervencions: Depana; COAMB; Societat Catalana d’Ordenació del Territori.
Fila zero: altres entitats que tenen relat sobre la temàtica; administració pública.
Destinataris: Consell i Xarxa Barcelona + Sostenible.
Programa, basat en els esmorzars de Barcelona + Sostenible:
-

-

Breu presentació inicial per contextualitzar
Intervencions de les 3 entitats convidades (uns 15 minuts cada una, amb un guió i unes
preguntes que permetin destacar el més significatiu del relat de cada entitat i aprofitar
la seva complementarietat)
Intervencions breus començant per la fila zero
Torn obert de preguntes i aportacions
Resum final

Objectius:
-

Compartir aportacions d’entitats diverses en relació amb la regulació i gestió
urbanística, principalment a escala metropolitana.
Fer palesa la relació entre el marc urbanístic i preocupacions concretes de la
ciutadania (com poden ser l’habitatge, els serveis, la qualitat de l’entorn...).
Suscitar interès de les entitats del Consell i de la Xarxa B+S sobre aquestes temàtiques.

Acord de propers passos:
Des de la Secretaria del Consell es farà un resum de les propostes i acords de la reunió.
S’enviarà per correu electrònic el resum a les entitats participants a la reunió i a les que han
mostrat interès però no han pogut assistir-hi.
Les entitats enviaran les seves esmenes i aportacions complementàries per correu electrònic.
El document enriquit amb les aportacions rebudes es compartirà amb la Comissió Permanent
del Consell per recollir les seves consideracions i per la seva aprovació.
Les persones participants a la sessió, membres del Consell, expliciten que estan d’acord en
rebre el correu electrònic amb còpia vista per poder intercanviar informació horitzontalment
en comptes de que se centralitzi la comunicació des de la Secretaria. Des de la Secretaria es
demanarà a les persones excusades si volen formar part d’aquest grup i rebre el mateix
tractament pel que fa a les adreces de correu electrònic.

Versió aprovada sense esmenes dels membres de la comissió de treball, 29/5/2021
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