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La nova ‘Agenda catalana dels pobles i 
ciutats. Catalonia 2050’ es presenta  al World 
Urban Forum (WUF) de Katowice, Polònia 
 

 El Govern presenta la seva nova Agenda Urbana, aprovada la 
setmana passada per l’Assemblea, de la mà de Nacions Unides 
 

 La directora general d’Agenda Urbana, Maria Galindo, participa al 
Diàleg sobre Resiliència i Estratègies urbanes de futur convidada per 
la ONU.  
 

 La Generalitat serà present amb un estand al WUF, al costat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona sota el lema CATALUNYA 2050 cap a una societat 
inclusiva, digital i verda 
 

 
El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori és present a 
l’11è Fòrum Urbà Mundial (WUF) que té lloc a Katowice, Polònia, fins el 30 de 
juny. Alineats amb els objectius d’ONU-Habitat, la Generalitat presenta la nova 
visió de l’Agenda Urbana catalana: l’Agenda dels pobles i ciutats de la 
Catalunya 2050.   
 
Es tracta d’un full de ruta compartit, entre diferents administracions i el teixit 
econòmic i social, per fer front a la transició ecològica i la digitalització i generar 
oportunitats arreu del país amb l’horitzó del 2050. Es projecta una Catalunya on, 
al 2050, totes les ciutats, pobles i racons del país siguin capaços d’oferir i crear 
oportunitats per viure, treballar i gaudir. 
 
Un territori equilibrat amb una economia d’alt valor afegit, basada en el talent i la 
innovació. Integrador i cohesionat, on es garanteixin els drets, la seguretat i les 
oportunitats dels territoris i de la ciutadania. 

Per això, la nova agenda marca com eixos dos grans transformacions: la 
transformació verda i la transformació digital. En aquest sentit cal aconseguir un 
país verd i sostenible, posant el focus cap a un objectiu nacional rotund i 
ineludible: la neutralitat climàtica. Alhora, saber utilitzar la gran aliada: la 
digitalització com l’aposta ferma per a la descarbonització, però també per 
connectar el país del futur, reequilibrar el territori, modernitzar-ne la gestió, 
garantir l’equitat i situar Catalunya a l’avantguarda de l’economia del demà. 
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En aquest context, la Generalitat presenta al WUF la seva nova agenda urbana 
catalana de la mà de la Direcció General d’Agenda Urbana i Nació Digital.  

L’acompanyen també l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que comparteixen stand 
amb la Diputació ́ de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
l’Ajuntament de Barcelona amb el lema “Catalonia 2050: Towards and 
inclusive, green and digital society”.   

L’estand recull informació́ sobre l’estructura urbana, territorial catalana i també ́
sobre les aportacions de cada ens fa a la implementació de l’Agenda Urbana de 
Catalunya.  
 
La directora general d’Agenda Urbana, Maria Galindo, ha estat convidada a 
participar avui en els Diàlegs organitzats pel WUF sobre Resiliència i Estratègies 
Urbanes de futur. Convidats per l’ONU participen també l’alcalde de Tunis, 
l’Aràbia Saudita i el governador de Jakarta. Posteriorment, participarà activament 
en diferents actes programats pel WUF.  
 
Durant el WUF, l’INCASÒL oficialitzarà la propera signatura del conveni amb UN-
Habitat amb l’objectiu de donar suport a la implantació de la nova agenda urbana 
mitjançant la regeneració urbana per a la promoció del desenvolupament urbà 
sostenible. 
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