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Extensions
Seminari 3

Extensions és el tercer dels quatre se-
minaris previs al Congrés Internacional 
Cerdà Postmetròpolis. El govern de les 
regions metropolitanes al segle XXI.

Els seminaris previs forniran de contingut 
alguns dels temes de discussió del congrés 
final. Aquest «congrés en progrés» perme-
trà situar el debat sobre les dinàmiques ter-
ritorials i les polítiques urbanes en diferents 
municipis metropolitans, on es presentaran 
diversos casos d’estudi que mostren la 
transformació de la ciutat en algunes de les 
seves manifestacions més actuals:

-La regeneració de la ciutat existent. 
-La integració dels entorns urbans. 
-Els nous creixements. 
-El reciclatge dels paisatges industrials.

El seminari Extensions planteja un debat 
sobre els nous creixements urbans, els 
nous eixamples, en clau metropolitana.  
Si be és veritat que les iniciatives de recu-
peració i millora de la ciutat existent són 
ben presents en les imatges urbanes de 
la ciutat actual, les dinàmiques d’urbanit-
zació i les necessitats del creixement po-
blacional també han impulsat processos 
de nova extensió de municipis i barris de 
manera igualment comparable. Més enllà 
del creixement de la urbanització dispersa, 
una nova planificació urbana, comuna a 
molts municipis metropolitans, ha mirat 
d’eixamplar la ciutat tot mantenint els 
valors urbans dels teixits ja construïts; ha 
intentat relligar àrees aïllades entre ciutats 
i ha procurat gestionar la integració dels 
nous límits urbans amb el paisatge. 

Informació 
93 306 41 33 / cursos@cccb.org  
www.cccb.org 

Entrada gratuïta, places limitades.  
El CCCB es reserva el dret de modificar la pro-
gramació per causes alienes a l’organització.

Aquest seminari tindrà lloc al Centre Cívic 
Sant Jordi-Ribera Baixa 
Dolores Ibárruri, 45 / El Prat de Llobregat

Programa  
Divendres, 7 de maig de 2010

9.30 h  Presentació 
Vers un nou cànon urbà: edge cities 
o nous eixamples?
Francesc Muñoz, director del Congrés 
Internacional Cerdà Postmetròpolis

10-10.30 h  
La nova ciutat avui: el Prat-Nord
Fernando Domínguez Vázquez, arquitecte 
municipal i director dels Serveis d’Urbanisme 
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

10.30-11h  Pausa-cafè

11-12.30 h
Alternatives al creixement  
urbà canònic
Eduard Bru, arquitecte

La nova ciutat i la sostenibilitat  
ambiental del territori
David Saurí, professor de Geografia i Cièn-
cies Ambientals a la UAB

Presenta i modera Silvia Banchini, codirec-
tora Intelligent Coast

12.30-14 h 
El disseny dels futurs creixements: 
l’exemple de les ARES
Joan Llort, director general d’Actuacions 
Estratègiques i Política de Sòl del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya

El projecte de nous patrons  
residencials
Antonio Font, catedràtic a l’ETSAV/UPC

Presenta i modera Josep Antoni Bàguena,  
assessor en matèria de planificació territorial 
de la Generalitat de Catalunya

16-17.30 h 
Recomanacions per a l’ordenació  
i l’habitabilitat de la nova ciutat
Sebastià Jornet, arquitecte, professor  
d’Urbanisme a l’ETSAB/UPC

Criteris per a un urbanisme  
socialment sostenible
Josep Maria Montaner, catedràtic del  
Departament de Composició Arquitectònica 
de l’ETSAB/UPC

Presenta i modera Maria Rubert, professora 
del Departament d’Urbanisme i Ordenació 
del Territori de la UPC

17.30-18 h  Pausa-cafè

18-19.30 h  Taula rodona 
Fulls de ruta per al futur creixement 
de la ciutat: urbanisme, territori, 
societat, paisatge
Josep Maria Vilanova, professor del 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori de la UPC

Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política 
a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Busquets, subdirector de Paisatge, 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya

Presenta i modera Hèctor Santcovsky, 
sociòleg, Àrea Metropolitana de Barcelona

Congrés en progrés

Seminaris previs
26 febrer 2010, Barcelona, CCCB 
Regeneracions 
La recuperació de la ciutat

26 març 2010, Sabadell  
Paisatges  
La integració dels entorns urbans

7 maig 2010, el Prat de Llobregat 
Extensions  
La nova ciutat

28 maig 2010, Sant Adrià de Besòs 
Reciclatges  
La sostenibilitat dels paisatges  
urbans industrials

Congrés internacional
8-11 juny 2010, Barcelona, CCCB 
Cerdà Postmetròpolis  
El govern de les regions  
metropolitanes al segle XXI

La nova ciutat

Organitza

Hi col·labora


