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El conseller Rull obre la jornada de l’Agenda 
Urbana per a la Unió Europea que se celebra 
a Barcelona 
 

 Catalunya, a través de l’INCASÒL, forma part del grup de treball de 
l’Agenda Urbana europea per a l’ús sostenible del territori i les 
solucions basades en la natura 

 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha estat avui l’encarregat 
d’inaugurar la jornada de l’Agenda Urbana per a la Unió Europea sobre l’ús 
sostenible del territori i les solucions basades en la natura. La trobada del grup 
de treball europeu se celebra al Palau Macaya de Barcelona des d’avui fins 
demà dimarts. 

 

 
El conseller Josep Rull i el director de l’INCASÒL, Damià Calvet, a la jornada de     
l’Agenda Urbana per a la Unió Europea. 

 
Catalunya, a través de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, forma part d’aquest 
grup de treball que es va reunir per primera vegada a Varsòvia el 13 de juliol. 
Es tracta d’un dels dotze grups de treball que constitueixen l’Agenda Urbana 
d’Europa i està liderat per Polònia i Bolonya. 
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El conseller Rull ha destacat que “Catalunya treballa per convertir el territori 
on vivim en un lloc més sostenible, resilient, inclusiu, habitable i 
productiu”. En aquest sentit afegeix que “en aquesta clau estem iniciant 
l’elaboració d’una Agenda Urbana catalana que descrigui el nostre model 
de territori i urbanisme, alineada amb les directrius d’Hàbitat III i de 
l’ONU”. 
 
Un fort vincle amb la Nova Agenda Urbana 
 
L’Agenda Urbana europea va començar amb la signatura de l’anomenat Pacte 
d’Amsterdam el maig del 2016. Estableix una contribució informal al disseny del 
futur i la revisió de la regulació existent a la Unió Europea per a que reflecteixi 
millor les necessitats, les pràctiques i les responsabilitats urbanes. El document 
europeu persegueix tres objectius clau: una millor regulació, millor finançament 
i millor coneixement. 
 
Es tracta d’un nou mètode de treball per garantir la màxima utilització del 
potencial de creixement de les ciutats i per afrontar amb èxit els reptes socials. 
El seu objectiu és promoure la cooperació entre els estats membre, les ciutats, 
la Comissió Europea i altres parts interessades a fi d’estimular el creixement, 
l’habitabilitat i la innovació de les ciutats d’Europa. 
  
 
16 d’octubre de 2017 
 


