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TÍTOL JORNADA: “Arquitectura i Urbanisme - Els reptes actuals vistos des de les 

altres professions" 

 

Els arquitectes estan en un ampli i nou camí, compartit amb les altres professions de 

la ciutat i del territori. Enfocar bé l'horitzó i destí és molt necessari per a una correcta 

evolució tant de la professió com de la seva responsabilitat comunitària.  

Els espais i les escales de l'Arquitectura i de l'Urbanisme actualment s'han ampliat, 

des de l'escala que podem denominar de l’urbanisme local fins a la nova ordenació de 

l'escala territorial de Catalunya. A més la societat catalana ha entrat en nous reptes. 

Uns derivats de les transformacions socioeconòmiques, fruit de la forta crisi, del sector 

de la construcció i lligada a ella de l’arquitectura liberal, efectes del boom "immobiliari" i 

de la fallida "financera" per les hipoteques. Altres tensionats per les necessitats 

planetàries d'un arquitectura i un urbanisme més respectuosos amb el medi i amb les 

demandes del que es pot denominar la cultura de les "R": de regeneració, rehabilitació, 

reciclatge, renovació i recuperació de les fonts d'energia renovable. 

Els objectius fonamentals de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), 

filial de l’Institut d’Estudis Catalans, 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 multidisciplinar aporta una mirada diferent i 

complementària sobre els arquitectes i el seu rol en el context actual en relació al 

territori i l’urbanisme. La taula rodona que es proposa vol aportar les mirades d'altres 

professionals lligats a la SCOT sobre els reptes actuals dels arquitectes i del diàleg 

generat durant el Congrés d’Arquitectura 2016. 

L’acte s’ha plantejat en format de taula rodona amb 4 perfils diferents de diverses 

disciplines, com la geografia, la biologia, el medi ambient i el dret, per tal que aportin 

les demandes i/o propostes derivades de les seves mirades als problemes i reptes 

actuals. 


