Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet participa a la Conferència de l’ONU Habitat III celebrada a
Quito
L’Ajuntament de Mollet va participar en aquesta conferència amb una
ponència on va exposar l’experiència de la ciutat en la gestió de projectes
URBACT amb el projecte Agri Urban i el Diet for a Green Planet.

La Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge, més coneguda com a
Habitat III, es va fer del 17 al 20 d’octubre a Quito, la capital de l’Equador. En
aquesta cimera, que es convoca cada 20 anys, es discuteixen i s’estableixen
compromisos per a un desenvolupament sostenible de les ciutats de tot el món.
Durant els quatre dies que ha durat Habitat III hi han participat 30.000 persones
de 167 països, que han debatut com ha de ser el futur de les ciutats en els
pròxims 20 anys. En el marc de la conferència es va adoptar la Nova Agenda
Urbana Mundial, que aborda la planificació territorial, la governança urbana, la
connexió urbà-rural, la inclusió social i la sostenibilitat.
L’Ajuntament de Mollet va ser convidat a Habitat III com a exemple de bones
pràctiques per l’agència europea URBACT, juntament amb les ciutats de Nantes
(França) i Basingstoke (Regne Unit). L’Ajuntament va participar amb la ponència
Fent de la meva ciutat un millor lloc per viure: lliçons apreses per les autoritats
locals europees amb els projectes Diet for a Green Planet (Dieta per a un Planeta
Verd) i el projecte Agri Urban (Agricultura Urbana).
La metodologia de treball de l’agència URBACT és vista per les Nacions Unides
(UN) com una de les possibles eines per a gestionar, de forma concreta a les
ciutats, els compromisos adoptats en l’aprovació de l’Agenda Urbana per part
dels països membres de les UN.
El projecte Diet for a Green Planet va suposar per part de l’ajuntament l’aprovació
d’una política alimentària a nivell local, al mes de març de 2015, sent el primer
ajuntament de Catalunya en fer-ho i el desenvolupament d’un model de
contractació innovador que busca incrementar la qualitat de l’alimentació als
menjadors públics així com la protecció del medi ambient i l’increment de
l’economia local. Aquest model ha estat adaptat també per altres ciutats a
Catalunya i a l’estat espanyol.
D’altra banda, el projecte Agri Urban és un nou projecte de tipologia
URBACT iniciat recentment i es perllongarà fins el juny de l’any 2018 que pretén

apostar per la producció agrícola a les ciutats petites amb l’objectiu de crear nous
llocs de treball i dinamitzar l’economia a nivell local.
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