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La quarta jornada del cicle de debats Superilles, cap a un nou model de ciutat [3] tindrà lloc
el 13 d'octubre a les 17.30 h.
Aquest debat, Ciutadania, dret i valor econòmic, es dedicarà als usos i activitats que es
desenvolupen en l'espai construït i com l'elecció d'un model de ciutat i activitats econòmiques
que s'hi duen a terme pot propiciar, o bé evitar, els desequilibris, desigualtats i segregació
social.
Les jornades tenen per objectiu debatre i aprofundir sobre les necessitats actuals de la ciutat
del segle XXI per ajudar, així, a construir entre tots un model de ciutat moderna, la ciutat que
volem per al present i per al futur. Un model de ciutat basat amb un projecte urbà que
respongui a criteris d'optimització, reciclatge urbà i amb l'objectiu últim de benestar i salut de
les persones.Consulteu més informació del contingut del debat [4]
Els debats del cicle estan coordinats per Guim Costa, vicedegà del COAC; Sebastià Jornet,
arquitecte urbanista, i Salvador Rueda, ecòleg, i cada una de les sessions compta amb la
participació de diversos experts que aportaran el seu punt de vista i expertesa al debat.
En aquesta ocasió, comptem de moment amb la confirmació de participació d'Agustí Cerrillo,
Dolors Clavell, Sergi Cutilles, Antoni Font, Àngels Gil-Vernet, Sebastià Grau, Montserrat
Hosta, Pablo Molina, Miquel Morel, Ignasi Puig, Albert Santasusagna, Joan Llort, Maria
Teresa Vadrí i Agustí Jover.
La sessió és on line i es pot seguir en directe a través de la plataforma Microsoft
Teams. [6]
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seguieix la sessió
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Les persones inscrites rebran un correu amb l'enllaç per accedir a la sessió..
Programa de debats
- Mobilitat alternativa [7]
Dimarts 22 de setembre
- Espai públic i espai col·lectiu [8]
Dimecres 30 de setembre
- Salut, benestar i canvi climàtic [9]
Dimarts 6 d'octubre
- Ciutadania, dret i valor econòmic
Dimarts 13 d'octubre
- Urbanisme, paisatge i disseny urbà [10]
Dimarts 20 d'octubre

Amb la participació de:
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