Aquest cicle s’inscriu dins el Taller de Projectes Interuniversitari, organitzat per la
Universitat de Virginia (EUA) i les universitats catalanes UPC i UIC

EL COAC ACULL UN TALLER QUE PRESENTA L’ESPAI
PÚBLIC DE BARCELONA AL MÓN
El cicle de conferències ‘L’espai públic a Barcelona, un pas més enllà’ tindrà lloc del 5
al 9 de març al COAC

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) contribuirà a difondre la
construcció de l’espai públic de Barcelona en acollir un cicle de conferències
anomenat ‘L’espai públic a Barcelona, un pas més enllà’.
Aquest cicle s’inscriu dins el Taller de Projectes Interuniversitari, organitzat per la
Universitat de Virginia (EUA), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Dins el conveni, un grup d’estudiants
d’arquitectura d’aquesta universitat nord-americana és a Barcelona per estudiar el
seu espai urbà i seguir el cicle de conferències. El taller aborda temes d’actualitat
urbana relacionats entre si, posant cada universitat èmfasi en aspectes
complementaris, com ara el llegat postindustrial, la geografia i l’ecologia i la
capitalitat del Mediterrani.
Els àmbits físics de treball són el Port, una àrea industrial adjacent al Parc del Camí
Comtal (Sagrera) i la Diagonal verda, que és la continuació del parc al sud fins al
mar Mediterrani i al nord fins al riu Besòs.
En total, es faran quatre conferències la setmana vinent, a càrrec de Salvador Rueda
(l’espai públic a al ciutat), director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona;
Vicente Guallart (els reptes de Barcelona en matèria de projectes urbans), Arquitecte
en cap i director d’Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona; Francesc Muñoz (la
transformació urbana de Barcelona des del 1992), director de l’Observatori de la
Urbanització i director del programa de màster d’Intervenció i Gestió del Paisatge de
la UAB i Francesc Magrinyà (L’Eixample i les teories de Cerdà), enginyer de Camins.
Les sessions estan obertes al públic i algunes es faran en anglès amb traducció
simultànea.

AGENDA
Lloc: Sala d’actes (COAC)
Adreça: Plaça Nova, 5. Barcelona

Data: Del 5 al 9 de març.
5 de març: Salvador Rueda (18.30h).
6 març: Vicente Guallart (19.30h)
7 març: Francesc Muñoz (18.30h)
9 març: Francesc Magrinyà (18.30h)

Assistència lliure i gratuïta.
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