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ANTECEDENTS
Fa anys estic reflexionant i publicant sobre la construcció de la ciutat del futur a través dels llibres ?La
confusió de l?urbanisme? i ?Models de ciutat i ecologisme?. També mitjançant articles en diaris i revistes.
Crec imprescindible tenir clars els dos models de ciutat presents en el món occidental: pública (gran
protagonisme de l?espai públic) i domèstica, en la terminologia de Chueca Goitia. La primera és fàcilment
adaptable a l?ecologisme i la segona és totalment insostenible. Tot això en el marc del ?dret a la ciutat?
(Henri Lefebvre).
PARTICIPACIÓ
Ara, focalitzo el tema central en les relacions entre aspectes continguts en l?urbanisme
1 ? ?Naturalitat i artificialitat? Tracto la relació entre vegetació/construcció o parcs urbans/edificis urbans
que reclamen un equilibri. a) els humans tenim el dret a gaudir un hàbitat digne i, per tant, a construir ciutats
b) els humans tenim el deure de respectar el planeta i reequilibrar la biosfera
2 ? ?Arquitectura i urbanisme? Són dues disciplines apreciablement diferents La primera enfoca el fet urbà
des de la visió parcial de les unitats arquitectòniques La segona adopta una visió global de la ciutat però, en
certes ocasions, pot jugar un paper important en el context urbà Cal que l?arquitectura sigui compatible amb
l?urbanisme i no sempre és així però certes arquitectures poden jugar un paper important a la ciutat.
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