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El dimarts 13 de juliol es durà a terme la darrera sessió del cicle Superilles, un debat que
s'havia de dur a terme el mes d'octubre i es va ajornar per les restriccions aplicades a frenar
la pandèmia.
Superilles, cap a un nou model de ciutat [3].
En aquesta sessió, Urbanisme, paisatge i disseny urbà, parlarem de com el model de
superilles, entès com un ecosistema mínim urbà, pot ajudar a complir la majoria de principis i
objectius de l'urbanisme ecosistèmic, i com la seva repetició pot ser la base d'un model
funcional i urbanístic d?una ciutat més sostenible.
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 de Montserrat
Hosta, Amador Ferrer, Carme Fiol, Toni Casamor, Carles Llop, Josep Antoni Bàguena,
Mercedes Vidal i Pep Casas.
La sessió és on line i es pot seguir en directe a través de la plataforma Microsoft
Teams.
Per seguir la sessió cal fer la inscripció prèvia [5]
Les persones inscrites rebran un correu amb l'enllaç per accedir a la sessió.
Programa de debats
- Mobilitat alternativa [6]
Dimarts 22 de setembre
- Espai públic i espai col·lectiu [7]
Dimecres 30 de setembre
- Salut, benestar i canvi climàtic [8]
Dimarts 6 d'octubre
- Ciutadania, dret i valor econòmic [9]

Dimarts 13 d'octubre
- Urbanisme, paisatge i disseny urbà
Dimarts 13 de juliol
Amb la participació de:
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