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El COAC participa enguany en la segona edició de la Biennal de Pensament - Ciutat
Oberta, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona amb la participació de més de 40
entitats col·laborades. Futurs, democràcia, tecnologia i ciutat són els fonaments sobre els
quals es basteix un ventall de propostes dirigides a tots els públics.
Les quatre jornades de debat organitzades amb la col·laboració del COAC proposen
reflexionar al voltant del concepte de patrimoni, abordant temes com la tecnologia i els
processos urbans, el patrimoni modern i contemporani, els paisatges urbans i l'impacte
climàtic o la comunicació i difusió del patrimoni.
Els actes tindran lloc a la Seu d?Urbanisme de Barcelona i es podran seguir en directe a
través del canal de Youtube d'Ecologia Urbana [2].
Patrimoni: Ciència i Tecnologia
14 d'octubre a les 18 h
Modera: Mercè Zazurca
Amb la participació de Marc Hernández Güell, Gemma Serch, Santi Riera, Joan
Casadevall i Anna Cusó.
En el marc de la reflexió sobre el concepte de Patrimoni, no podem oblidar els avantatges
i expectatives que ens obren les noves tecnologies, tant des de l'àmbit científic com des
del camp més digital. En aquest sentit, ciència i tècnica són bàsiques de cara a mirar de
reduir el marc de la subjectivitat i d?enfortir el coneixement col·lectiu i la difusió de la
informació.
Patrimoni: Arquitectura Moderna i Contemporània
15 d'octubre a les 18 h
Modera: Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona
Amb la participació d'Assumpció Puig, degana; Antoni Vilanova, president de l'AADIPA;
Roger Subirà, Elena Belart i Omar Ornaque.
Les diverses Administracions i el mateix COAC coincideixen en la preocupació que
l?arquitectura de les darreres dècades està patint masses pressions que la distorsionen o
fins i tot la fan desaparèixer. Les alteracions que pateix, una arquitectura sovint més fràgil
que la tradicional, posen en perill la lectura que els seus autors volien expressar tant pel
que fa als aspectes formals com per les qüestions més funcionals. És possible regular o
protegir allò intangible?
Patrimoni a Barcelona
16 d'octubre a les 10.30 h
Modera: Alessandro Scarnatto
Amb la participació de Janet Sanz, Joan Subirats, Irene Escorihuela, Mariona Genís,
Maria Rubert, Xavier Monteys i Jordi Rabassa.
Davant de la necessitat d'una revisió del Catàleg de Patrimoni, es proposa un espai de
reflexions al voltant del concepte de Patrimoni, establint diverses línies de treball amb
l'objectiu de trobar una perspectiva contemporània pel que fa al tractament i la concepció
patrimonial. La jornada vol posar sobre la taula la necessitat de fer prevaldre una manera
de fer ciutat treballant a partir del que existeix.

Patrimoni: El Paisatge Urbà
16 d'octubre a les 18 h
Modera: Antoni Vilanova, president de l'AADIPA
Amb la participació de Montse Prado, Jordi Díaz, Jordi Ciurans, Josep Baró, Montse
Rivero i Margarida Parés.
Cal començar a pensar en la complexitat de l?entorn urbà i com aquest està configurat
per múltiples elements, allunyant-nos de la percepció que entén la ciutat tan sols com el
seu entorn edificat. En aquest sentit, ja s?estan iniciant diverses directrius de cara a
construir el corpus d?aquest concepte més contemporani que anomenem ?paisatge
urbà?.
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