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Paisatges és el segon 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 con-
grés final. Aquest «congrés en progrés» 
permetrà situar el debat sobre les dinà-
miques territorials 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 Paisatges proposa una 
discussió a l’entorn de l’ampli ventall 
d’iniciatives i projectes que, a partir 
d’operacions d’intervenció i gestió del 
paisatge, han representat la integració 
d’espais periurbans en el territori viscut 
de molts municipis metropolitans. Mar-
ges fluvials, àrees de límit de ciutat, horts 
urbans, conjunts industrials o pedreres 
restaurades són alguns dels escenaris 
metropolitans en què la recuperació del 
paisatge ha mostrat de manera més clara 
la seva capacitat per millorar la quali-
tat de vida i els llindars de convivència 
ciutadana.

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

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

Aquest seminari tindrà lloc a  
l’Auditori de la Biblioteca Vapor Badia
Carrer de les Tres Creus, 127 / Sabadell

Programa   
Divendres, 26 de març de 2010

9.30 h  Presentació 
Els nous paisatges metropolitans  
i la ciutat ordinària
Francesc Muñoz, director del Congrés  
Internacional Cerdà Postmetròpolis

10-10.30 h
La integració del límit urbà:  
el parc fluvial del Ripoll
Xavier Mayor, doctor en biologia i especia-
lista en planificació ambiental estratègica

10.30-11 h  Pausa cafè

11-12.30 h
De periurbà a metropolità:  
la recuperació de paisatges  
en perspectiva
Pau de Solà-Morales, professor  
d’Arquitectura a la URV

La metròpoli des del verd:  
els parcs metropolitans i la frontera 
de la integració paisatgística
Josep Mascaró, arquitecte, cap de projecte  
i obra del parc de Collserola

Presenta i modera Toni Luna, professor  
de Geografia a la UPF

12.30-14 h
Les noves àgores metropolitanes: 
el paisatge com a nou lloc cívic 
Enric Batlle, arquitecte, professor del  
departament d’Urbanisme de l’ETSAV  

Restauració i recuperació  
dels paisatges residu
Imma Jansana, arquitecta paisatgista

Presenta i modera Albert Pèlachs, geògraf, 
professor del departament de Geografia  
de la UAB

16-18 h
Visita al parc fluvial del Ripoll

18.30 h  Taula rodona 
Les polítiques de paisatge al  
territori: una nova agenda  
metropolitana
Carles Llop, director del departament  
d’Urbanisme i Ordenació del Territori  
de la UPC
Albert Cortina, advocat, director de l’estudi 
DTUM
Juli Esteban, director del programa de 
Planejament Urbà, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya

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

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

30 abril 2010, el Prat de Llobregat 
Extensions  
La construcció de 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 integració dels entorns urbans


