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La irrupció de la COVID ha posat en evidència, més que mai, que la ciutat necessita ser
repensada i que s?han d?aplicar noves polítiques per adaptar-la a les noves sol·licituds
de la ciutadania.
Des del punt de vista de l?urbanisme i el territori, la ciutat del segle XXI ha de ser
necessàriament diferent a com s?havia fet els segles anteriors.
Així, si al segle XIX les nostres ciutats, grans o petites, van tenir el seu eixample i al segle
XX van viure un creixement important a partir del consum de sòl, ara el segle XXI ens
demana una aposta per optimitzar i aprofitar allò que consumim i millorar l?ecosistema en

què vivim, un reciclatge urbà amb la finalitat última del benestar i la salut de les persones.
Cal, doncs, repensar la ciutat que coneixem amb els nous requeriments del segle que
vivim:
- Actualitzar i regenerar sota els nous conceptes de vida i de mobilitat actuals.
- Plantejar l?espai públic i l?espai col·lectiu des d?una òptica contemporània.
- Introduir un nou marc legal i econòmic per lluitar contra les desigualtats i l?especulació.
- Adaptar-se als nous requeriments de salut i canvi climàtic.
- Estudiar de quina manera abordar els projectes, urbanístics i de paisatge urbà, per la
ciutat que volem.
L?objectiu últim de fer la vida més feliç i saludable per a les persones que l?habiten és
precisament la base del projecte de les Superilles, un projecte urbà que parteix d?un
estudi detallat i en profunditat de quines són les necessitats d?una ciutat moderna.
Entitats, institucions, ciutadans, empreses i professionals tenim al davant un gran repte i
una gran ocasió de fer la ciutat del present i del futur.
Per això es fa imprescindible dur a terme un debat sobre aquest gran projecte urbanístic
de futur i la reforma urbana que volem per a la Barcelona del segle XXI.
Per parlar-ne, el Col·legi d?Arquitectes ha organitzat el cicle de debats Superilles: cap a
un nou model de ciutat.
Les 5 sessions són coordinades per Guim Costa, vicedegà del COAC; Sebastià Jornet
, arquitecte urbanista, i Salvador Rueda, ecòleg.
Cadascuna de les sessions comptarà amb la participació d?experts i en finalitzar s?obrirà
un torn obert de preguntes.
Els debats es duran a terme on line de 17.30 a 19.30 h.
Per poder-los seguir per Teams Live és necessària la inscripció prèvia [2].
Les persones inscrites rebran un correu amb l'enllaç per accedir a la sessió.
Programa de debats
- Mobilitat alternativa [3]
Dimarts 22 de setembre
- Espai públic i espai col·lectiu[4]
Dimecres 30 de setembre
- Salut, benestar i canvi climàtic [5]
Dimarts 6 d'octubre
- Ciutadania, dret i valor econòmic [6]
Dimarts 13 d'octubre
- Urbanisme, paisatge i disseny urbà [7]

Dimarts 20 d'octubre

Amb la participació de:
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