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Data:
03 nov
Entitat organitzadora:
DGOTU,INCASOL
Lloc:
Barcelona
Adreça:
Can Batlló (C. de la Constitució 19, cantonada c. del Mossèn Amadeu Oller)
Horari:

8.45 h
Són molts els processos bilaterals que han tingut lloc al llarg d'aquest any fins a l'adopció
de l'acord de París de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible. Els efectes, cada
cop més perceptibles al món i el patiment que estan generant ha fet prendre consciència
de l'emergència de prendre accions. Quan es fa palesa la necessitat de canvis, cal obrir
la reflexió abans de passar a l'acció.
La Nova Agència Urbana il·lustra la importància del moment amb dos fets sense
precedents: més de la meitat de la població del món viu en entorns urbans i seran els
entorns urbans, les ciutats, el lloc on es podrà guanyar la batalla del canvi climàtic, de la
pobresa i de les desigualtats del món. En molts llocs del món, la urbanització, una eina
molt potent per millorar les condicions de vida de les persones, ha contribuït
contràriament a crear espais de segregació, d'aïllament, d'exclusió i d'inseguretat. La
Nova Agència Urbana posa l'accent i l'ambició en recuperar el caràcter transformador,
inclusiu, democràtic que poden tenir els processos d'urbanització i reivindica la posició de
les persones al centre de qualsevol intervenció en l'espai que aquestes habiten.

Estructura de la jornada
8.45 Acreditació d'assistents
9.15 Acte inaugural
Obertura per part de la Sra. Laura Pérez, Regidora del districte de Sants-Montjuïc
Introducció del Sr. Lluís Comerón, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Salutació del Sr. Joan Clos, Director General de UN-HABITAT (Vídeo)
Intervenció de l'Hble. Sr. Josep Rull, Conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
9.45 Sessió 1. Compromisos i reptes comuns de la NAU: les diferents escales de
govern
- La Nova Agenda Urbana. Conclusions Habitat III a càrrec de Maria Buhigas
- La presència de Catalunya a Quito i el compromís amb la NAU consistirà en la projecció
del vídeo presentat a Quito per les administracions catalanes i una taula rodona amb
representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Barcelona.
10.45 Pausa cafè
11.15 Taula rodona amb la participació de Ricard Gomà, de UAB - IGOP, Mateu
Hernández, de Barcelona Global, Mario Corea, arquitecte, Manel Vila, Director de
Cooperació Internacional de la Generalitat de Catalunya i els representants de les
administracions catalanes anteriors.
13.15 Visita guiada al complex de Can Batlló a càrrec de Joan Costa, Centre Social
de Sants
14.00 Pausa dinar

16.00 Presentació del resum d'aportacions a l'espai virtual
16.15 Sessió 2. Portar a la pràctica la NAU: el paper de l'arquitectura i dels
arquitectes amb la participació de Marta Llorente, Arquitecta i professora de l'UPC,
Josep Maria Solé, Urbanista i Professor de l'URV, Raons públiques, Cooperativa
d'urbanisme i Teresa García, Arquitecte i blog de El País.
18.30 Conclusions i Tancament de la Jornada

Podeu descarregar-vos el programa aquí. [1]

Podeu consultar la comunicació inicial de l'acte aquí. [2]
Podeu visualitzar les ponències de l'acte aquí:
Presentació de la jornada [3]
Primera Sessió, taula 1 [4]
Primera Sessió, taula 2 [5]
Segona Sessió, visita i taula

[5]
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