
 
 
Data

Dijous 26 de febrer de 2009

Lloc

Sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya. Plaça Nova, s/n. Barcelona

Inscripció

Gratuïta. Es prega confirmació d'assistència a
l'Oficina de Gestió del Programa de Barris
(mtperez@gencat.cat / Tel. 932 147 055)

Organitza

Col·labora

 La Llei de
barris
Un nou repte 
per l'exercici 
professional 
de 
l'arquitectura

 

Objectius

La Llei de barris, basada en projectes
transversals i pluridisciplinars, suposa 
un repte notable tant per
l'administració com pels professionals
que s'impliquen en la seva gestió.
Aquesta gestió complexa, la visió
social i la necessitat d'incorporar la
participació ciutadana als projectes
han produït una transformació
important en les tasques tradicionals 
de la gestió urbana. Els arquitectes
són un dels col·lectius professionals
que han volgut contribuir de manera
destacada a aquest esforç, tot
tractant de definir les contribucions de
l'arquitectura a la cohesió social dels
nostres pobles i ciutats. Aquesta 
jornada, que coincideix amb la
clausura de l'exposició "Per un barri
digne", s'adreça a analitzar com els
professionals de l'arquitectura han 
viscut aquests processos i quines han
estat les contribucions que hi han fet i 
hi faran en el futur.

 

Programa

16.30 h  Presentació a càrrec de
Lluís Comerón, vicedegà del 
Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC), i Joan 
Ganyet, director general
d'Arquitectura i Paisatge del 
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques

mailto:mtperez@gencat.cat


(DPTOP)

   
16.45 h  Taula rodona 1.

Redacció i gestió de
Projectes d'intervenció
integral
Moderador: Joan Ganyet, 
director general 
d'Arquitectura i Paisatge,
DPTOP

Amb la participació dels
arquitectes redactors / 
gestors:

Sebastià Jornet,
arquitecte redactor 
del Projecte
d'intervenció integral
dels barris del nucli
antic de Tortosa i del 
nucli antic de Móra
d'Ebre

Montserrat Giné,
arquitecta redactora i 
gestora del Projecte
d'intervenció integral
del centre històric de
Balaguer

Pere Montaña,
arquitecte director 
del Projecte
d'intervenció integral
del Districte II de
Terrassa

Joan Albesa,
arquitecte director 
del Projecte
d'intervenció integral
del nucli històric
d'Olot

   
17.45 h  Col·loqui

   
18.15 h  Pausa-cafè

   
18.30 h  Taula rodona 2. Lliçons

apreses: projectes 
d'actuacions exemplars
Moderador: Oriol Nel·lo,
secretari per a la
Planificació Territorial, 
DPTOP

Amb la participació dels



arquitectes autors dels 
projectes de millora de 
l'espai públic, dotació de
zones verdes i 
d'equipaments públics:

Imma Jansana,
Conchita de la Villa i 
Robert de Paauw, 
arquitectes. Parc de
la Clota a l'entorn 
fluvial del riu Ripoll a 
Sabadell i dels 
jardins Rodrigo Caro
de Roquetes a 
Barcelona

Toni Casamor i David
Baena, arquitectes.
Plaça de l'Amistat
de Sant Cosme del
Prat de Llobregat

Claudi Aranyó, Joan
Ensenyat i Enric 
Tarrida, arquitectes. 
Centre Cívic
Frederica Montseny 
de l'Erm a Manlleu

Patricia Falcone,
arquitecta, i Núria
Miró, conservadora
del Museu d'Història
de Barcelona. Refugi
antiaeri del Poble 
Sec a Barcelona

   
19.30 h  Col·loqui

   
19.45 h  Cloenda  a càrrec d'Oriol

Nel·lo, secretari per a la
Planificació Territorial, 
DPTOP

 


