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L’augment poblacional en la conurbació urbana que les grans ciutats 

experimentaran i la necessària implementació de l’Agenda 2030 són dos dels 

elements que marcaran el futur de l’habitatge. L'agenda 2030, el pla d'acció 

nascut del compromís dels Estats membres de les Nacions Unides, té per 

objectiu vetllar per la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat. En 

aquest sentit, el paper dels professionals és clau en el seu assoliment. 

Aquesta jornada té per objectiu introduir determinades idees en el dia a dia dels 

professionals, per tal que puguin afrontar el futur amb èxit. 
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9:00 – 9:15 Benvinguda a càrrec del president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques, Josep Gassiot 

9:15 - 9:40 Conferència inaugural a càrrec del Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, David Lucas 

AGENDA URBANA: EL REPTE DELS ESPAIS PER VIURE 

9:40 – 10:20 
 

Agustí Serra, secretari d’Habitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya 
Lucia Martín, regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona 
Modera: Josep Gassiot, president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques 

10:20 – 10:50 Torn de preguntes 

10:50 – 11:30 Pausa cafè 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ. LES NOVES METRÒPOLIS 

11:30 – 12:15 Joan López, professor associat i tècnic Suport Recerca del departament de Geografia 
de la UAB 
Josep Maria Vilanova, professor del Departament de Planificació Urbanística i 
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Maria Sisternas, arquitecta, consultora i CEO de MediaUrban 
Modera: Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures 

12:15 – 12:45 Torn de preguntes 

PRESENT I FUTUR DE L’HABITATGE 

12:45 – 13:30 Carme Trilla, presidenta de l'Observatori d'Habitatge de Barcelona i de la Fundació 
Hàbitat3 
Carles Baiges, arquitecte i soci de la cooperativa d’arquitectes Lacol 
Celestí Ventura, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona. 
Modera: Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 

13:30 -14:00 Torn de preguntes 

CONCLUSIONS 

14:00 – 14:30 Assumpció Puig, Pere Macias i Josep Gassiot 

FINGER LUNCH 14:30 hores 

http://www.ub.edu/geocrit/jmvcurr.htm
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David Lucas 
Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio 
de Fomento 

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de 
Madrid y Máster en Política Territorial y 
Urbanística.  

Presidente de la Delegación Española en el 
Congreso de Poderes Locales y Regionales del 
Consejo de Europa. 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, responsable de la 
implementación de la Agenda 2030 en los 
municipios espanyoles. 

Ha sido Miembro del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y de la Red Interparlamentaria de la OCDE.  
Ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad de Nebrija 
en la Universidad Complutense. 
 

Agustí Serra 
Secretari de l’Habitat Urbà Territori de la Generalitat de 
Catalunya 

Arquitecte superior per la UPC i post grau en 
Gestió Urbanística. 
Ha estat director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme. 
Des de la seva àrea competencial porta les 
polítiques en matèria d’habitatge, d’ordenació 
del territori, urbanisme, paisatge, muntanya i 
litoral. 
És president de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
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President de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de l’Observatori 
del Paisatge, vicepresident  i vocal del Consell Rector de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), president de la Comissió de 
sòl i dirigeix la Comissió Inter departamental de seguiment d’Actuacions estratègiques. 
En l’àmbit docent, ha estat director del Postgrau en Planejament Urbanístic, de 
l’Escola Sert COAC i professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa (2004‐2012). 
Ha promogut l’Agenda Urbana Catalana, participant en la creació de l’agenda urbana 
global en la “Second World Assembly of Local and regional Governments for the New 
Urban Agenda” (New York, maig 2016) i en “The United Nations conference on 
housing and sustainable urban development -Habitat III- (Quito, octubre 2016), 
culminant a l’octubre de 2018 amb la constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya 
amb la representació de més de 60 actors del món local, social, empresarials i 
universitari. 
Sota la secretaria que dirigeix, ha promogut la Llei de Territori, un marc normatiu global 
i estable, amb la voluntat d’establir els pilars d’un nou model que abasti l’ordenació 
territorial, l’urbanisme, el paisatge i les urbanitzacions amb dèficits, i alhora integrar 
polítiques d’habitatge. 
 

Lucia Martín 
Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 

Llicenciada en enginyeria química i doctora 
en ciències ambientals (UAB).  
Ha estat, diputada al Congrés i portaveu 
d’Habitatge d’Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.  
Des que va entrar al Congrés, ha intentat 
que la seva veu no només fos la seva, sinó 
la de les persones que lluiten pels drets 
LGTBI, de les que posen el seu cos per 
aturar desnonaments i garantir el dret a 
l’habitatge i de les que intenten transformar 

els seus entorns més propers per viure dignament.  
Ara vol continuar a Barcelona el que va començar a Madrid: treballant en la mateixa 
direcció i amb les mateixes eines. 
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Joan López 
Professor associat i tècnic Suport Recerca del departament de 
Geografia de la UAB 

Llicenciat en Geografia, Màster en Estudis Territorials i 
de la Població i Doctor en Geografia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Postgraduat en Direcció 
d’Empresa per la Universitat Pompeu Fabra.  
Ha sigut Investigador a l’European Institute for 
Comparative Urban Research de Rotterdam, 
Responsable de l’Àrea de Territori a l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona i Director 
d’Estudis Urbans a l’Institut de Estudis Territorials. 
Actualment és membre del Servei de Redacció del Pla 
Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona així com investigador del Grup d’Investigació 
sobre Energia, Territori i Societat del Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

professor associat del mateix departament. 
 

Josep Maria Vilanova 
Professor del Departament de Planificació Urbanística i 
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Ejerce en los campos del 
planeamiento urbanístico y la 
proyectación de la arquitectura des de 
1977. 
Especializado en las cuestiones 
referentes a la rehabilitación en sus 
diversas escalas, desde el 
planeamiento urbanístico, estudios 
sectoriales y la realización de obras 
de rehabilitación, en todas ellas con 
diversas experiencias realizadas 
Amplia experiencia en ordenación del 
territorio desde el planeamiento 
municipal, así como en trabajos de 

investigación y docentes sobre planificación del territorio y paisaje. 
  

http://www.ub.edu/geocrit/jmvcurr.htm
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Maria Sisternas 
Arquitecta, consultora i CEO de MediaUrban 

Arquitecta experta en transformació urbana 
i participació ciutadana, amb sòlids 
coneixements en l’àmbit de les ciències 
socials.  
Té una àmplia experiència en el camp del 
disseny de ciutats i consultoria urbana.  
Va ser Directora de Projectes d'Hàbitat 
Urbà a l'Ajuntament de Barcelona, entre el 
2012 i el 2015.  
Té estudis de Master MSc City Design and 
Social Sciences per la London School of 
Economics.  
Col·laboradora habitual del Diari Ara i els 
informatius del vespre de Betevé. Participa 
en diversos fòrums urbans globals i ha 

treballat per administracions locals i organitzacions internacionals com la xarxa de 
ciutats Medcités de l’AMB.  
Actualment lidera Mediaurban, l’Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro que 
impulsa projectes urbans 

Carme Trilla 
Presidenta de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge de 
Barcelona i de la Fundació Hàbitat3 

Economista especializada en Vivienda y 
Políticas Públicas de Vivienda. Ha 
sido  secretaria de Vivienda de la 
Generalitat de Catalunya entre 2004 y 
2011. Actualmente es presidenta del 
Observatori Metropolità de l'Habitatge de 
Barcelona y de la Fundación Hàbitat3, 
tercer sector social. Es miembro del 
Consell Assessor del Pla de Barris de 
Barcelona y colabora con diverses 
organizaciones sin ánimo de lucro en la 
gestión de la vivienda social. 
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Carles Baiges 
Arquitecte i soci de la cooperativa d’arquitectes Lacol 

Arquitecte per l'ETSAB i màster en 
sociologia urbana per la Universiteit 
van Amsterdam. És soci de la 
cooperativa d’arquitectes Lacol, on 
treballa en habitatge cooperatiu i 
participació ciutadana; i col·labora en 
desenvolupament de projectes i 
recerca a La Dinamo, fundació per a 
l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. 
És docent en programes internacionals 
de la University of California, CEA 
(New Haven University) i de la UAB; i 
ha estat professor convidat de la 
University of Calgary (Canadà). Ha 

coordinat les publicacions "Habitar en comunidad" (Catarata, 2018) i "Construir en 
col·lectiu" (Pol·len, 2018). 
 

Celestí Ventura 
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona 

 
Arquitecte tècnic i PDG per EADA. Es 
va formar com a cap d’obra a 
Construccions Catalanes. Va 
encapçalar durant 35 anys la 
promotora i constructora METRO-3, 
primer a la direcció tècnica i després a 
la direcció general. Des del 2014 
dirigeix la promotora UNIQ Residential. 
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