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Taula rodona: Noves maneres d'afrontar les necessitats urbanístiques
Lloc : Sala d'Actes del COAC (plaça Nova, 5)
Demarcació : Barcelona
Data inici : Dimecres, 9 març, 2016
Horari: 18:00
Tornar

[2]

L'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC (AuS) ha organitzat, pel proper 9 de març,
una jornada a l?estela del que es va decidir a la cimera del canvi climàtic a París, i amb la
perspectiva dels Congressos d?Arquitectura i Desenvolupament Urbà que el COAC i l'AuS
estan preparant per a aquest any 2016.
Durant els 10 anys de vida d?AuS hem observat, analitzat i debatut els nous escenaris i les
noves realitats urbanes. Davant la diversitat actual d?agents que actuem a l?espai públic i
fem ciutat (els professionals, l?administració pública i els agents socials), hem cregut
interessant trobar-nos en una Taula Rodona per assabentar-nos i informar a l?audiència del
que fem, com ho fem, i què creiem que s?hauria de fer. Exposarem com actua cadascú, amb
les seves singularitats, per millorar la qualitat de vida dels barcelonins i les barcelonines,
quines aspiracions tenim i quina planificació estratègica apliquem. A més, parlarem sobre
com integrar criteris d?arquitectura passiva i de sostenibilitat ambiental i social als processos
urbanístics, amb la perspectiva de futures col·laboracions multidisciplinars.
Es prega confirmació d'assistència [3].
L'acte es podrà seguir en directe [4] per streaming.

Programa de la jornada:
18:00 h benvinguda: Lluís Comerón, degà del COAC, i Núria Pedrals, presidenta d?AuS
18:05 h Introducció: Josep Maria Montaner, arquitecte, regidor d?Habitatge i regidor del
Districte de Sant Martí de l?Ajuntament de Barcelona.

Presentació de la taula a càrrec de Sergi López-Grado, vocal d?Aus
Taula moderada per Lluís Grau, vice-president d?Aus:
18:30 h Dolors Febles, directora de Serveis de Projectes i Obres, Barcelona Gestió
Urbanística;
Irma Ventayol, biòloga-ambientòloga i coordinadora de l?Oficina de sostenibilitat de l?Àrea
d?Ecologia Urbana de l?Ajuntament de Barcelona.
18:45 h Camilo Ramos, responsable d?Urbanisme de la Federació d?Associació de Veïns i
Veïnes de Barcelona (FAVB), Fòrum Veïnal d?Urbanisme.
19:00 h Pere Castelltort, secretari de la Junta Directiva de la demarcació de Barcelona del
COAC i coordinador dels Grups de Treball
19:15 h Descans
19:30 h Maria García, Plataforma per la Qualitat de l'Aire
19:45 h Ricard Riol: Plataforma de promoció del transport públic (PTP)
20:00 h Xavier Pallarés: Aliança contra la pobresa energètica (APE)
20:15 h Debat, amb la participació de la fila 0 integrada per:
Sebastià Jornet, de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC);
Cinthya Echave, de BCN Ecologia, ?Indicadors d?Habitabilitat de l?Espai Públic?;
Rafa Diez, de Martorell Viu.
Olga Margalef, de la Plataforma per la Qualitat del Aire.
20:45 h Cloenda
Veure el vídeo:
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