Amnistia urbanística per a les edificacions il·legals
La Generalitat de Catalunya aprova la
Llei 13/2023, que suposa una amnistia
urbanística per a totes les edificacions
il·legals construïdes en sòl no urbanitzable
al llarg dels darrers anys.
La pressió per fer que es reconeguin
aquests habitatges sense llicència prové
sobretot dels seus actuals propietaris, que
en la majoria de casos no són els que els
van construir sinó els seus hereus o
posteriors compradors, que les van
adquirir normalment mitjançant contractes
privats

El Pla “No més buits”
permet recuperar 100
espais tancats
Es pretén donar resposta a les necessitats
d’espais públics de la ciutadania,
solucionant els inconvenients provocats
per la presència de solars buits i
degradats al bell mig de la ciutat.
S’han recuperat espais que havien estat
font d’activitat però que estaven en
procés de degradació, revertint un procés
de transformació negativa del paisatge,
per convertir-lo en una oportunitat
gràcies a la implicació ciutadana.

LA VEU DE
CATALUNYA
CRÒNICA TERRITORIAL

Creix el nombre de
municipis que
comparteixen la
producció i el consum
d’energia renovable
El nou POUM de
Vilanova posa el focus
a les urbanitzacions

La xarxa de municipis catalans
energèticament sostenibles disposa d’un
sistema virtual d’informació pública amb
dades a temps real d’energia produïda
localment.
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Barcelona omplirà els
terrats d’horts
La Comissió de Seguretat Alimentària
Urbana de Barcelona vol integrar
l’agricultura urbana al sistema de
producció i consum d’aliments de la
ciutat a través de la creació d’un Pla
Integral d’Introducció d’Horts Urbans.

Avui en dia encara són moltes les
urbanitzacions periurbanes assentades
sobre sòl no urbanitzable i, per tant, no
legalitzades; entenent el periurbà com un
espai de transició entre la geografia rural i
la geografia urbana.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi
vol fer front amb un nou POUM i
l’execució instruments urbanístics com els
plans parcials o els plans especials
Aquest diari fictici és un extracte de l'Anuari
Territorial de Catalunya 2023, un projecte
col·laboratiu impulsat pel Grup “Veus i discursos
urbans i territorials emergents” del Fòrum Territori i
Urbanisme . Inclou notícies en la forma en què ho
feia l’Anuari Territorial de Catalunya, però de
caràcter fictici, inspirades en nous conceptes,
projectes, eines, metodologies innovadores,
fenòmens, dinàmiques o discursos emergents. Podeu
descarregar-vos l'Anuari Territorial de Catalunya
2023 a http://forum.scot.cat

Benjamin Barber,
convidat de l’assemblea
d’alcaldes de Catalunya
Els alcaldes catalans es reuniran en la
seva Assemblea anual per avançar en
el que vol ser el seu primer gran pla
d’actuació conjunta pel període 20252030.
En joc està la capacitat de reduir la
dependència cap a l’exterior en temes
com l’energia, la producció i el
consum, i augmentar la capacitat
d’estar connectats amb el món.

El Pla d’espais
d’infraestructura
verda substitueix el
PEIN i cobrirà el 70%
del territori català
Una de les primeres actuacions ha estat
la permeabilització de diverses
infraestructures viàries i ferroviàries a la
vall del Llobregat dins el Programa de
correcció de punts crítics per a la
connectivitat ecològica. El nou PEIV
pretén adaptar-se als requeriments
ambientals actuals.

Nou projecte per la Pl.Catalunya
La clau del projecte resideix en
l’actuació urbanística i en un canvi
radical en el sistema de mobilitat on
els vianants s’ubiquen al capdamunt
de la jerarquia viària, i alhora, es fa
una aposta clara per la integració de
les xarxes de mobilitat en bicicleta i
de transport públic col·lectiu.
El projecte té conseqüències en
àmbits urbanístics superiors, ja que
bona part dels fluxos generats arreu
de la ciutat tenen relació amb la plaça
Catalunya.

Polèmica per
l’aprovació d’un parc
eòlic a les riberes de
l’Alt Segre

Montcada i Reixach rep
el Premi europeu
d’urbanisme

El Parc ocuparà 400 hectàrees entre els
Pirineus catalans i francesos i té el rebuig
de l’entitat ecologista PirineusNaturals.
La Generalitat considera aquesta àrea com
una de les de major potencial eòlic de tota
Europa.

És un reconeixement a les actuacions de
transformació urbana que han permès la
racionalització i reordenació de les
infraestructures viàries i ferroviàries –amb
l’eliminació de diversos traçats que
actuaven com a barrera- i la millora de la
relació entre els barris, els polígons
d’activitat econòmica i els espais oberts

Congrés internacional
sobre consum
col·laboratiu per fer més
eficients les ciutats
Les ciutats col·laboratives afavoreixen
el repartiment entre els residents
d’objectes, espais i habitabilitat de
manera eficient reforçant les comunitats
locals i fent-les més fortes, saludables i
connectades.

El Pla Estratègic
Metropolità arriba als
164 municipis
Els alcaldes dels ajuntaments que
conformen la Vegueria de Barcelona
signen el document de “Compromís PER
B”, per a la redacció del primer Pla
Estratègic de la Regió de Barcelona.
Aquest pla suposa l’evolució del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona
(PEMB) i l’ampliació dels seu abast
territorial de 36 a 164 municipis

L’Hospitalet, de promesa Smart a cementiri
d’andròmines tech
Des de que L’Hospitalet apostà pel
seu districte econòmic a l’entorn de
la Gran Via, nombrosos projectes
tecnològics han aprofitat l’espai i la
celebració de congressos per a fer
proves pilots de les seves propostes
de millora de l’eficiència urbana a
través de la inversió tecnològica.
Avui, però, molts d’aquells projectes
han quedat abandonats i l’espai
constitueix un veritable cementiri de
‘trastos’ smart.

La Catalunya Central
reclama més parades de
l’AVE BCN-Cerdanya
La Generalitat, en canvi, aposta per
emprendre de nou les obres del Carrilet
per unir Manresa i Barcelona.

El Parc Agrari dels
Els aiguamolls
Secans de Lleida, referent serveixen per tractar
agroalimentari
les aigües residuals
Amb una extensió de més de 40.000
hectàrees, el Parc s’afegeix al llistat
comunitari de parcs amb connotació
agrària i natural i aconsegueix el
reconeixement social com a exemple de
governança territorial.
El Parc és una figura de gestió discutida i
acordada pels diferents actors territorials
amb l’objectiu d’integrar el conjunt de
demandes en competència i assegurar-ne la
gestió multifuncional.

Cada cop és més estrany arribar a un
poble que no disposi del seu
aiguamoll, amb els lliris grocs florint a
principis de primavera.
Aquest sistema facilita la reutilització
de l’aigua tractada amb finalitats
productives (usos agrícoles, silvícoles,
jardineria de parcs municipals,
aqüicultures...) i permet obtenir altres
suproductes valoritzables (plantes
aquàtiques, fangs bacterians...).

