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Arquitectura i urbanisme: els reptes actuals vists des
d'altres professions

Data:
18 jul
Entitat organitzadora:
SCOT
Lloc:
Barcelona
Adreça:
COAC (Plaça Nova 5)
Horari:
19 h
En el marc del Congrés d?Arquitectura 2016, la Societat Catalana d?Ordenació del
Territori

(SCOT), que és una filial de l?Institut d?Estudis Catalans, col·laborarà en l?organització
d?una sèrie d?actes conjuntament amb el Col·legi d?Arquitectes de Catalunya.
Els seus objectius fonamentals van des de la promoció de la recerca sobre aspectes
teòrics de l?ordenació del territori, la seva estructura, evolució i els principals elements
generadors de canvi, a l?impuls de l?anàlisi de les possiblitats d?aplicació i dels efectes
dels instruments i mesures d?ordenació del territori.
Aquest caràcter transversal i multidisciplinari aportarà una mirada diferent i
complementària sobre els arquitectes i el seu rol en el context actual en relació al territori i
l?urbanisme.
Dins dels actes en els que participa l?SCOT, el dilluns 18 de juliol, es proposa un acte en
format de taula rodona amb 4 perfils diferents de diverses disciplines, com la geografia,
la biologia, l?enginyeria o el dret, que aportin les demandes i/o propostes derivades de
les seves mirades als problemes i reptes actuals.
Els ponents que han estat convidats a la taula rodona són:
? moderador, Josep Maria Llop, doctor arquitecte i urbanista, ha desenvolupat la seva
tasca professional en la gestió de l?urbanisme local. Va ser director d?urbanisme dels
ajuntaments de Lleida i Barcelona, és professor de la ETSAB i altres universitats, i des de
2007 és director de la Càtedra UNESCO Ciutats intermitges. Ha estat president de la
AAUC i de la SCOT.
? Albert Cortina, advocat i urbanista. Director de l?Estudi DTUM des de 1992. Màster en
Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans per la UAB. Professor i investigador en ètica
aplicada a l?urbanisme i l?ordenació del territori a la UAB i a la UPC. Consultor en hàbitat
humà i intel·ligència ambiental. Participa en l?elaboració d?instruments de planejament i
gestió urbana i territorial. Impulsa processos de governança i innovació social, així com
projectes de conservació de la natura, custòdia del territori i gestió del paisatge. Es també
autor de publicacions especialitzades.
? Josep Báguena, geògraf i Màster en Urbanisme per l?Institut d?Urbanisme de
Grenoble. Ha estat investigador a l?École Nationale des Travaux Publics de l?Etat a
Lyon, cap d?estudis de territori a l?IERMB i assessor de planificació territorial al DPTOP.
És tècnic del Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona i membre del
grup de recerca GURB, Grup d?Estudis sobre Territori, Energia i Societat, de la UAB.
? Xavier Mayor, doctor en biologia, especialista en ecologia aplicada i planificació
estratègica. Ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d?Aplicacions
Forestals (CREAF), i tècnic del Servei de Planificació de l?Entorn Natural al Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Des de l?any 1999 dirigeix l?Estudi
Xavier Mayor et al. SL.
? Susana Pascual, ambientòloga. És Responsable de Millora Contínua i Sostenibilitat
d?ACEFAT. És experta en Sistemes de Gestió i Qualitat, Responsabilitat Social i
Sensibilització Ambiental. Ha estat presidenta del COAMB, i actualment n?és
coordinadora del grup de Responsabilitat Social. Ha participat del Consell Consultiu
d?Hàbitat Urbà i el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l?Ajuntament de Barcelona.
Actualment participa en la Comissió de Balanç Social de la XES, en el Focus ambiental
de Respon.cat, en l?Associació per a la Promoció del Transport Públic i en l?Associació
de veïns de la Sagrera.

L?acte començarà amb la presentació, per part del moderador, Josep Maria Llop, de
l?acte en sí i els diferents ponents.
A continuació, la primera part de l?acte consistirà en les quatre ponències: les quatre
mirades diferents de cada un dels ponents envers l?arquitectura i l?urbanisme, els seus
reptes de futur, demandes i propostes (10 minuts cadascú).
La segona part, doncs, servirà per dialogar entre els diferents ponents sobre els temes
que hagin anat sorgint i/o aquells nous que plantegi el moderador.

Podeu consultar la comunicació inicial de l'acte aquí.[1]

Podeu visualitzar l'enregistrament de l'acte aquí. [2]
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