
EX 24 OCT 

   

 

 

 
   

 La Delegació del Vallès del COAC presenta la Ponència:    
   

    

  
 
 
          “Arquitectures de trava.  
           Entre l’espai i el públic” 

 
 
  
 
 
A càrrec de  Francesc Camps Palou, Arquitecte.  

  Coordinador de Cultura, Formació i Universitat de la Delegació del Vallès 

 
Dades de base  Auditori de la Fira de Sabadell  (entrada Pça de la Sardana) 

  2 de novembre de 2016 
  16:00 a 19:15 
 

Format   Ponència amb exposició de casos concrets i taula rodona / debat 

 
Contingut  Partim de la nul·la visibilitat dels arquitectes que treballen dins de les principals 

administracions locals del Vallès, i alhora posem llum de manera genèrica sobre la singularitat 
d’aquesta tasca que sovint consisteix, entre moltes altres coses, en intermediar entre l’espai 
públic i la ciutadania, llocs de la ciutat que els usuaris no poden, o no volen usar, be perquè son 
inaccessibles o be perquè no son acceptats.   
 
En tant que experts que gestionen constantment la complexitat i es mouen permanentment en 
la transversalitat – intrínseques en la seva formació-, aquests professionals han desenvolupat 
durant un període de temps condicionat per la crisi, actuacions concentrades en aquests 
particulars “intersticis” de les ciutats, escletxes no resoltes existents entre l’usuari i la ciutat 
física, a vegades entre la pròpia administració i l’administrat. Aquestes actuacions 
aconsegueixen travar millor la relació entre tots ells.   
   
Es tracta, en definitiva, de fer explícit l’encaix entre el perfil singular de l’arquitecte –

propiciat per la seva formació i les seves competències legals-, i aquestes tasques basades en 

la complexitat i la transversalitat esmentades. 

 
 
A qui es dirigeix  -Obert presencial a tots els arquitectes, amb la col·laboració de l’AASAP del Coac 

  -Els representants politics i tècnics dels ajuntaments   
  -Moviments socials i associacions ciutadanes  
  -Diputació de Barcelona: Territori i Sostenibilitat, Desenv. Local i Atenció a les Persones 
  - Consells Comarcals / entitats del territori / altres... 
  - Universitats i Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Catalunya 
   

 



EX 24 OCT 

Desenvolupament   16:00_16:03 Acollida de la Regidora d’Urbanisme de Sabadell,  Glòria Rubio 

 
 16:04_16:10 Introducció del Delegat del Vallès, Miquel Turné 
   
 16:10_16:35 Intervenció del Ponent i comissari de l’acte, Francesc Camps 
 
 16:35_16:50 Projecció del vídeo Meeting at the building. Flores i Prats, Arqs / 15·L  
    PRODUCCIONS 
 
 16:50_17:05 Cas Sant Cugat. “La pobresa energètica a Les Planes des de l’arquitectura. De la  
    Universitat a la pràctica” 
    Coque Claret, Arquitecte, responsable Taller de Projectes PUd ETSAV -UPC 
    Bernat Colomé, Arquitecte, Plataforma Pas a Pas 
    Antoni Serra, Arquitecte, Director de l’àmbit de Gestió d’Urbanisme i  
    Projectes, Aj de Sant Cugat 
 
 17:05_17:20 Cas Sabadell.  “Teixint ciutat” 
    Isabel Vega, Arquitecta, Fundació Bosch i Cardellach 
    Isidre Soler, Arquitecte Tècnic, Plataforma Soterrament FGC Ara 
    Rosa Martinez, Arquitecta, Cap de Planificació, Ajuntament de Sabadell 
 

 17:20_17:35 DESCANS / CAFÈ 
 

 17:35_17:50 Cas Granollers.  “Redescobrint un interior d‘illa” 
    Albert Camps, Regidor d’Obres i Projectes, Ajuntament de Granollers 
    Xavier Acosta, Arquitecte, Cap d’Àrea de Territori i Ciutat, Aj. de Granollers 
    Senén Roy, Tècnic de Cultura, Ajuntament de Granollers 
 
 17:50_18:05 Cas Rubí.  “Inversions financerament sostenibles” 
    Josep Milà, Arquitecte, Dir. de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Aj de Rubí 
    Carlos Freire, Arquitecte,  Director de Projectes de PROURSA 
 
 18:05_18:20 Cas Terrassa.  “Urbanisme d’acompanyament” 
    Itziar Gonzalez, Arquitecta, Assessora/Cooperació ciutadana al territori.  
    Ajuntament de Terrassa 
  
 18:20_19:10 Pugen a l’estrada un representant de cada cas i s’inicia la   
    taula rodona. S’obre el micròfon al públic per a debatre conjuntament. Es  
    dona peu a la intervenció dels convidats a fila 0. 
 
 19:10_19:18 Cloenda a càrrec de Lluís Comerón, Degà del Col·legi d’Arquitectes   
 
  

Acte Paral·lel   S’exposarà la 7a Mostra d’Arquitectura del Vallès i una exposició específica dels treballs 

presentats a “Altres Modalitats”, en un espai adjacent a l’auditori  

 
 
Inscripcions És imprescindible que tothom qui estigui convidat a venir o desitgi assistir, s’inscrigui a l’adreça:  

 https://congres.manners.es/arquitectura2016/iniciInscripcio.php?tipus=inscripcio&idioma=CA 
  

1. la persona assistent s’inscriu amb les dades demanades 
2. a continuació marca la casella corresponent a l’acte “Arquitectures de Trava” al llistat que 

apareix a la pestanya “ACTES” 

 
Accessibilitat  Cotxe.  Aparcament en el mateix edifici. Entrada Gran Via (boca adjacent Club Natació Sabadell) 

 Tren.  Estació RENFE Centre a 100m / Estació FGC a 650m 
 Bus. Estació autobusos interurbans a 100m 

https://congres.manners.es/arquitectura2016/iniciInscripcio.php?tipus=inscripcio&idioma=CA

