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La Generalitat impulsarà una Agenda urbana pròpia per adaptar a la realitat catalana les
directives de desenvolupament urbà sostenible aprovades per l'ONU en la conferència
Hàbitat III. Així ho va explicar el passat 3 de novembre el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, durant l'acte del Congrés d'Arquitectura 'La nova agenda
urbana: de la declaració a la pràctica real'.
L'acte es va celebrar al complex fabril de Can Batlló i va comptar amb un vídeo de
benvinguda del director d'Habitat de Nacions Unides, Joan Clos.
En un comunicat, el departament de Rull va explicar que la conferència, que s?ha

celebrat aquest mes d'octubre a Quito (Equador), va aprovar la Nova Agenda Urbana
(NAU), una guia per a les pròximes dècades sobre la qual es va debatre durant tota la
jornada a Can Batlló. El debat, organitzat per la Conselleria de Territori, l?Institut Català
del Sòl (Incasòl) i el Congrés d'Arquitectura, ha servit per reflexionar sobre com portar a
la pràctica les recomanacions de la NAU, amb la participació del degà del Coac, Lluís
Comeron que va destacar la importància d'aquest document ?per construir un món
millor?.
Rull va destacar el paper clau de les ciutats per fer front ?als grans reptes del món?, amb
el canvi climàtic al capdavant: les urbs concentren el 54,5% de la població mundial, i
calculen que tindran el 70% el 2050. ?Ens hem ofert a l?ONU perquè Catalunya sigui el
camp de proves de la NAU?, va afirmar el conseller, que va insistir en la seva aposta per
l?equilibri territorial per especialitzar cada àrea, i ha afegit que el seu departament té en
marxa un paquet legislatiu per arribar a un nou paradigma de reciclatge urbà.
Habitat III és la conferència que organitza ONU-Habitat, amb l?exalcalde de Barcelona
Joan Clos al capdavant, sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible per a reforçar
el compromís global amb la urbanització sostenible i en la implementació de la Nova
Agenda Urbana.
D?aquí a l?any 2050, es preveu que la població urbana mundial es dobli, i per tant, un
dels majors reptes que hauran d?afrontar els diferents governs serà la urbanització de les
ciutats. Habitat III és una oportunitat única per repensar la política urbana cap a un nou
model de desenvolupament urbà on es promogui l'equitat, el benestar i la prosperitat
compartida. La Nova Agenda Urbana vol contribuir a la implementació i localització dels
nous Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i ajudar, així, a reduir la pobresa,
disminuir les desigualtats, promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible i aconseguir la igualtat de gènere i l?empoderament de totes les dones i nenes.
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