SEMINARI 25 DE MARÇ DE 2010

El carrer entre la mobilitat
i l’espai públic

Primera sessió
16 – 18.30 h

Inauguració
a càrrec de Ramón García-Bragado, quart tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme
i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona | Mireille Apel-Muller, delegada
general de l’Institut pour la ville en mouvement / psa Peugeot Citroën (ivm).
Vida, mort i resurrecció del carrer: les grans ciutats de l’Amèrica Llatina
i Barcelona. La relació entre la mobilitat i l’espai públic al llarg del darrer segle.
moderador Jordi Borja ponents Andrés Borthagaray, arquitecte, director
executiu del Consell de Planejament Estratègic de Buenos Aires, exsecretari
de Transports i Trànsit, responsable de l’Institut pour la ville en mouvementAmèrica llatina | Isabel Arteaga, doctora en Urbanisme per la Universitat
Politècnica de Catalunya, professora titular de la Universitat de Los Andes
de Bogotà (Colòmbia) | Juan Carlos Dextre, enginyer, president del Comitè
de Mobilitat de la Universitat Catòlica del Perú, postgraduat en Gestió de la
Infraestructura i Mobilitat per la uoc | Bernardo Navarro, doctor en Economia,
professor investigador titular de la Universitat Autònoma Metropolitana
de la Ciutat de Mèxic, coordinador del Grup d’estudis de transport | Marcos
Rodríguez, enginyer, doctor per la Universitat de Cambridge, professor de
la Universitat de São Paulo (Brasil) | Jaume Barnada, doctor arquitecte per
la Universitat Politècnica de Catalunya, director d’Urbanisme i Habitatge de
l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona.

Pausa cafè
18.30 – 19 h

Visita a l’exposició de llibres

Segona sessió
19 – 20.30 h

tema El carrer del segle xxi a la ciutat postme-tropolitana. El canvi d’escala
i l’articulació entre la ciutat central i les ciutats-municipis de les corones
metropolitanes. Debat sobre els nous usos i els nous dissenys dels carrers o
vies metropolitanes i els seus valors com a espais públics.
moderador Carles Llop ponents Andrés Borthagaray (ivm – Amèrica Llatina)
| Rosana Forray (Universitat Católica de Chile, directora d’Investigacions de
fondecyt) | Manuel Herce, doctor enginyer de Camins, director de l’Àrea
de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la uoc | Manuel Larrosa, arquitecte,
exregidor d’Urbanisme de la ciutat de Sabadell.

Els seminaris es duran
a terme a la seu del
COAC, i del CCCB
amb la participació
de diversos ponents
per seminari i moderats
per Jordi Borja, Carles
Llop i Pere Montanya

Conclusions i clausura
presideixen els representants dels col·legis d’Arquitectes i d’Enginyers.
conclusions a càrrec de Mireille Apel-Muller (ivm) i Oriol Clos (arquitecte
en cap de l’Ajuntament de Barcelona).

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova 5, 08002 Barcelona

