
10.00 h
“Marco internacional: Agenda 2030 y Agenda Urbana de Naciones Unidas”
L’Agenda 2030 és un acord adoptat per tots els països de Nacions Unides 
que implica un compromís comú i universal per aconseguir la triple dimensió 
de la sostenibilitat: el desenvolupament econòmic, el desenvolupament social 
i la sostenibilitat mediambiental. A més, identifica 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes que cobreixen 
les polítiques públiques, les domèstiques, l’acció exterior i la cooperació 
per al desenvolupament.

La Nova Agenda Urbana (NAU) és l’instrument que Nacions Unides proposa 
per desenvolupar i implementar l’ODS 11 de l’Agenda 2030, així com la resta 
de metes amb component urbà. Cerca promoure ciutats més inclusives, compactes 
i connectades mitjançant la planificació i el disseny urbà, la millora 
de la governança i de la legislació urbana, el finançament, i l’intercanvi 
de coneixement. Procura crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització 
i desenvolupament.

10.30 h
“Agenda Urbana Española (AUE): proceso de elaboración y contenido”
L’Agenda Urbana Espanyola és un document estratègic que, de conformitat 
amb els criteris establerts per l’Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions 
Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, persegueix l’assoliment 
de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i 
privats, que intervenen a les ciutats i que cerquen un desenvolupament equitatiu, 
just i sostenible des dels diferents camps d’actuació.

11.30 h Pausa cafè

12.00 h
“Aplicación de la AUE: elaboración de los planes de acción”
Exemples pràctics de l’aplicació de l’Agenda Urbana Espanyola

13.00 h
Torn de preguntes i debat amb els assistents moderat per Bernat Nadal, 
arquitecte i vocal d’Urbanisme de la Junta de Govern del COAIB, 
i el ponent José Ramón Bergasa.

13.30 h Clausura de la jornada

Les conferències aniran a càrrec de José Ramón Bergasa, arquitecte i doctor 
en arquitectura per la Universitat de Navarra, tècnic urbanista per l’Institut 
Nacional d’Administracions Públiques (INAP), i màster en urbanisme i estudis 
territorials per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Bergasa és 
funcionari de carrera, treballa com a cap de la Unitat d’Urbanisme i Serveis 
de l’Ajuntament d’Alfaro, i és vocal de la Comissió de l’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de La Rioja.

Ha estat professor associat a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Navarra, 
i en els últims anys ha col·laborat amb el Ministeri de Foment i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en l’elaboració de l’Agenda Urbana 
Espanyola, a més de ser ponent en les jornades de difusió realitzades per tota 
Espanya. 

El passat mes de juny va defensar la seva tesi doctoral titulada: “Logroño, 
desarrollos urbanos, 1958-2009, una ciudad media hacia el nuevo modelo urbano”, 
que tracta sobre l’urbanisme de Logroño en l’últim mig segle i la seva posició 
en relació als actuals objectius estratègics de les agendes urbanes nacionals i 
internacionals.

Organitza: 

Dijous, 28 de novembre 2019

09.30 h 
Acte d’inauguració i benvinguda a càrrec del Sr. Ignacio Salas, president de la demarcació de Mallorca del COAIB, 
i del Sr. Juan Pedro Yllanes, vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

Lloc de celebració: Seu del COAIB (carrer de Portella, 14. Palma) 

Confirmau l’assistència al correu neusoliver@idi.es 
o al telèfon 971 177 601 ext.62910

Demarcació d’Eivissa i Formentera COAIB
Pere Tur, 3 - Dalt Vila
07800 - Eivissa

Demarcació de Menorca COAIB
Cos de Gràcia, 38
07702 - Maó (Menorca)

Aquesta jornada es transmetrà per videoconferència a les demarcacions de Menorca i d’Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB):


