
 
 

L’acte tindrà lloc a la seu del COAC el proper divendres 20 de gener a les 19 hores 

 

WILHELM SCHULTE PROTAGONITZA UNA CONFERÈNCIA 

SOBRE LA REVALORITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A LA 

CIUTAT D’HAMBURG 
 

Després de la xerrada s’obrirà un debat amb la participació de Beth Galí i moderat per 

Bettina Schaefer 

 

 

Wilhelm Schulte, des de 2003 director general de planificació urbanística i 

paisatgística d’Hamburg, pronunciarà la conferència “La revalorització de l’espai 

públic a la ciutat d’Hamburg”. Durant la presentació s’explicarà el projecte ciutat-port, 

que consisteix en la revitalització de 155 hectàrees d’una degradada zona portuària.  

Hamburg va iniciar fa deu anys el projecte de regeneració urbana de l’antiga zona 

portuària coneguda com HafenCity (ciutat-port). En aquest espai s’hi han construït 

5.500 vivendes on hi viuran 12.000 persones. S’han creat parcs, jardins, places 

flotants als canals, escoles, una universitat, museus de disseny, seus d’empreses, 

un hotel... També s’han recuperat antics edificis portuaris de totxana; un d’ells 

serveix de seu de la nova Filharmònica de l’Elba.  

A diferència del centre d’Hamburg, on el riu i la pujada de la marea es controla amb 

un sistema de dics, a HafenCity els enginyers han optat per alçar la superfície de les 

vivendes tres metres sobre el nivell del riu. D’aquesta manera s’eviten inundacions 

en períodes de crescudes de l’Elba.  

L’arquitecte catalana Beth Galí ha participat en aquesta reordenació de l’espai públic 

junt amb Benedetta Tagliabue, que ha fet una ampliació de l’escola de música per a 

joves de la ciutat.   

L’acte estarà presentat per Toni Solanas, president de l’agrupació AuS (Arquitectura 

i Sostenibilitat), i Pau Noy, que representa a la Fundació Mobilitat Sostenible i 

Segura i a BCN Fu Tour. Després de la conferència s’obrirà un debat amb la 



participació de Beth Galí i moderat per l’arquitecte Bettina Schaefer. Lluís Comerón, 

degà del COAC, serà l’encarregat de cloure l’acte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

INTERPROFIT 

Ignacio Almirall / Mariona Alba 

ignacio.almirall@interprofit.es / mariona.alba@interprofit.es  

Tel.: 93 467 02 32  

 

AGENDA 

Lloc: Sala d’actes (COAC)  

Adreça: Plaça Nova, 5. Barcelona 

Data: divendres 20 de gener a els 19 hores  

Assistència lliure i gratuïta amb traducció consecutiva. 
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