
Objectiu
L’objectiu dels debats és impulsar un debat profund de l’ar-
quitectura, en l’àmbit català, des d’una òptica el més global 
possible, partint d’una lectura precisa i rigorosa de la realitat.

El sector de la construcció vol avançar i promet estar en un 
punt d’inflexió en la crisi d’aquests últims anys. Per tant, és 
aquest un bon moment per revisar si s’han construït unes 
noves dinàmiques i unes noves bases per projectar un futur 
diferent que no comprometi a les generacions següents. 
L’arquitectura va molt més enllà que la mera construcció 
d’edificis. L’arquitectura és generadora d’ambients, de relaci-
ons, de visuals, de textures, de llum... I són aquests ambients 
els que vivim i ens acompanyen diàriament: la nostra llar, el 
carrer, la ciutat, el nostre lloc de treball. Ens sentim còmodes 
amb aquest ambient? Ens emocionem? Ens identifiquem? 
Quines són les necessitats reals?

Així, s’entén que l’arquitectura es pot llegir des de molts 
punts de vista i també s’hi pot arribar des de moltes disci-
plines. Aquests Debats pretenen encreuar mirades i generar 
reflexions per entendre l’estat actual de l’arquitectura, reco-
llint les necessitats reals, entenent els recursos sostenibles dels 
que es disposa i  aplicant una consciència social col·lectiva.

Així doncs, es tracta d’obrir un espai de reflexió per comen-
çar a definir quines serien les noves estratègies, creant un nou 
marc de treball que afavoreixi i potenciï l’equilibri, la inclu-
sió, l’equitat, la mediació, la lectura de l’entorn, la participa-
ció, la gestió, la cooperació...

Comissària dels Debats
Anna Rovira i Vergés, arquitecta

Col·laboració
Josep Ma Fortià, Dr. arquitecte (coordinació Bloc I)
Jordi Comas, arquitecte (assessorament de filmografia)
Anna Pont, arquitecta (assessorament de filmografia)
Marc Rifà, arquitecte (eassessorament de filmografia)
Elisenda Planas, arquitecta / ESTUDI KRAFT (aparadors llibreries)
Núria Serrabassa, arquitecta (aparadors exposició)
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Quan?	
13 al 22 de juny
Dins el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana,  
Vic ha organitzat les activitats per disciplines i les ha 
distribuït al llarg dels mesos. El mes de juny estarà destinat 
a l’escultura i l’arquitectura. I serà dins d’aquest mes que 
s’organitzen els Debats transversals d’arquitectura.

Qui?	
Dirigit al sector de la construcció i l’arquitectura,  
a propietaris i a habitants, a integrants de la ciutat i a gent 
preocupada per la seva ciutat i la seva forma de viure.
Partint dels conceptes de transversalitat, participació, 
cooperació, inclusió..., com més obert estigui el debat millor, 
d’aquesta manera guanyarà en realisme, integritat i riquesa, 
a que es debatrà sobre temes que afecten a tots els habitants  
i aquells que fan ús de la ciutat.

com?	
Els debats partiran d’una òptica general que pretén que 
tingui una aplicació directe, per això s’intentarà mantenir 
sempre un diàleg amb el centre històric d’una ciutat com 
Vic, com exemple aplicable a molts altres centres històrics  
de Catalunya. 

Una ciutat d’escala mitjana situada sobre un encreuament de 
camins, que recull patrimoni i història, immigració i exclusió 
social, especulació urbanística i pisos buits, mescla de teixits 
urbanístics, contaminació atmosfèrica i del subsòl, i diàleg 
constant entre la ciutat, el camp i el territori.
El debat es generarà a partir d’un treball previ d’investigació 
amb diagnosis i propostes de rehabilitació del centre històric 
de Vic. Aquests treball serà elaborat pel mateix Ajuntament 
de Vic i també per la Universitat d’arquitectura de Reus, 
sota la direcció de Toni Gironès, treball que seran realitzats 
durant un semestre acadèmic (gener 2016 – maig 2016).

Què?	
En cada bloc es faran exposicions orals individuals  
dels ponents invitats i s’acabarà en el debat protagonista  
en el que es pren de referència al centre històric de Vic,  
com a exemple aplicable a molts altres centres històrics  
de Catalunya. 

Imatge cobertes Plaça Major de Vic. Faroles d’Antoni Gaudí. Autor Palmarola.  
Anys 1910-1925 aprox. Arxiu Comarcal d’Osona (ACOS), Col·lecció de fotografia històrica  
de l’Ajuntmaent de Vic, pal0667

LLOc	DeL	DebAtS		
el	casino	de	Vic
Carrer de Jacint Verdaguer, 5, 08500 Vic, Barcelona.

iNScRiPciONS	DeLS	DebAtS			
vicsecretaria@coac.cat
Inscipcions gratuïtes. 
Pots inscriure’t a tots els dies o per blocs.  
Aforament limitat 100 persones.

Organitzadors

Patrocinadors específics

Col·laboren i hi donen suport



DEBATS
DillunS, 20
9.30  POSTA EN ESCENA Ferran Blancafort, Marià Dinarès  

i Jordi Lafon.

10.00  Presentacions i benvinguda al debat.  
Fabiana Palmero, regidora d’urbanisme de Vic.  
Lluís Comerón, Degà del COAC 
Miquel Sitjà, delegat a Osona del COAC 

10.30  Marc i objectiu dels debats
 Anna Rovira, Comissària dels Debats

11.00 Pausa-cafè

11.30 Hàbitat, ciutat i planejament
 Pere Solà, arquitecte i director del POUM de Vic

12.00  La cura dels llocs. Emoció, paisatge  
i identitat 
Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de  
Catalunya i Catedràtic de Geografia Humana de la UdG.

13.00  Topografies en el temps.  
Toni Gironès, arquitecte i coordinador del 1r cicle de  
projectes, dibuix i urbanisme a l’Escola d’Arquitectura de Reus.

14.00 Pausa-dinar

Bloc i. PATRiMoni i GESTiÓ
16.00   PrESENTACió dEl blOC i   

Josep Ma. Fortià, Dr. Arquitecte, membre fundador de Greta

16.15  Identitat, essència i ambient en els teixits històrics. 
Visions creuades de la ciutat des de les traces  
i els fragments de la història i la cultura.  
Xavier Roigé, antroplòleg i museòleg.

  Joan Menchón, arqueòleg municipal, Ajuntament  
de Tarragona.

17.25 Pausa-cafè

17.45   Les estratègies d’intervenció en la ciutat històrica: 
sinèrgies socials, urbanístiques i econòmiques:  
els casos de València i Guimarâes.  
Fernando Vegas, Dr. Arquitecte i professor a la Universitat 
Politècnica de València.  
Ricardo Rodrigues, arquitecte de l’Oficina Tècnica  
de l’Ajuntament de Guimarâes 

19-20 dEbAT moderat per Josep Ma. Fortià.

DimARtS,	21
bLOc	ii.	ActiVAR	eSPAiS	buitS.	POLÍticA	D’HAbitAtGe
	9.30  POSTA EN ESCENA Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge  

i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya

10.00   PrESENTACió dEl blOC ii 1A PArT  
Núria Colomer, Cel obert arquitecta redactora  
del Pla de l’habitatge de Barcelona

10.15  L’art d’habitar.
 Bet Capdeferro, arquitecta 

10.50   Optimització del parc construït.  
El tercer sector com a agent actiu.  
Carme Trilla, Presidenta de la Fundació Hàbitat3.

11.25 Pausa-cafè

11.45  Cooperatives d’habitatge d’ús, urbanisme cooperatiu 
i model de barri i ciutat.  
Raül Robert, Sostre Cívic. Impulsor de la cessió d’ús  
i la masoveria.

12.20  La cessió d’ús: economia social i solidària en l’àmbit 
habitacional.  
La Borda, cooperativa d’Habitatge en cessió d’ús.

13.00  dEbAT dE lA PrimErA PArT dEl blOC  
Moderat per Sr. Carles Sala i Núria Colomer 

14.00 Pausa-dinar

16.00  PrESENTACió dEl blOC ii. 2A PArT 
Dr. Juli Ponce Solé, Grup de Recerca Consolidat  
en Dret Administratiu, Universtiat de Barcelona.

16.20  Prioridades presentes: emergencia y espacios vacíos, 
sin preder de vista el futuro (accesibilidad econòmica 
y envejecimiento).  
Javier Burón, gerent de l’habitatge a Barcelona 

16.55  Noves formes d’accés a l’habitatge  
Prof. Dr. Sergio Nasarre, Cated. Dret Civil i Director  
de la Càtedra d’Habitatge, Universitat Rovira i Virgili

17.30 Pausa-cafè

17.50  L’experiència de la Coop57 en l’habitatge.  
Guillem Fernàndez, àrea de préstecs de Coop57

18.25  Éssers humans o titelles? l’educació és la clau. 
Joan Antoni Melé, conferenciant i formador en valors, 
membre del Consell Assessor de Triodos Bank

19-20  dEbAT conjunt de les dues parts.  
Moderat per Juli Ponce i Núria Colomer

DimecReS,	22
bLOc	iii.	eNeRGiA,	SOSteNibiLitAt	i	SALut
9.30  POSTA EN ESCENA: Presentació i projecció del vídeo 

viure amb pobresa energètica, per als alumnes 
de comunicació de la UVic-UCC. 

10.00   PrESENTACió dEl blOC iii Antoni Solanas, arquitecte,  
fundador AuS del COAC i també de l’associació BaM

10.15  Vulnerabilitat i pobresa energètica.  
Dani Calatayud, arquitecte i professor d’urbanisme  
de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).  
Ivan Muñiz, Departament d’Economia Aplicada, UAB

11.15 Pausa-cafè

11.35  Com intervenir davant la pobresa energètica?  
El cas del projecte europeu RELS.  
Coque Claret, arquitecte i professor a l’Escola  
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) Fabian López,  
Dr. Arquitecte, soci fundador de Societat Orgànica,  
Consultora ambiental  

12.35  Presentació del Quadern Pràctic de rehabilitació 
energètica d’edificis i estat del Registre de la certificació 
energètica d’edificis. Lluís Morer, Cap de programa d’estalvi 
i eficiència energètica de l’Institut Català d’Energia

13.05  dEbAT moderat per Antoni Solanas

14.00 Pausa-dinar

bLOc	iV.	meDiAciÓ	i	eDucAciÓ.	eiNeS	De	FutuR
16.00   PrESENTACió dEl blOC iiii Toni Gironès, Dr. Arquitecte

16.20   Projecte i rehabilitació sostenible. Per un futur millor.  
Mercè Zazurca, arquitecta

16.55   Mediació i Arquitectura. Processos de diàleg per 
arribar a enteses entre parts implicades en processos 
de construcció i urbanisme.  
Maria Munné, mediadora professional i codirectora del 
diploma de postgrau de ‘Mediació en l’àmbit de l’arquitectura, 
la construcció i l’urbanisme (UPF) 

17.15  dEbAT com a exercici pràctic de mediació.  
Moderat per Maria Munné 

17.45 Pausa-cafè

18.05  Del patrimoni a l’escola: “sensibilitzar en” o 
“capacitat per a”. Pere Viladot, Dr. en Didàctica de les 
Ciències Experimentals i ex-Cap d’Educació del Museu de 
Ciències naturals de Barcelona, ara jubilat

18.40   Les claus per a un bon futur del nostre patrimoni. 
Gerard Carrión, llicenciat en ciències químiques, catedràtic 
de física i química d’ensenyament secundari actualment en 
situació de jubilat

19-20  dEbAT moderat per Toni Gironès

JUNY 2016JORNADES  
DillUNS, 13 
19.30   Inauguració de l’exposició “Vic. Habitabilitat, 

lloc i preexistències” dels treballs realitzats pels 
alumnes de 1r, 2n i 5è de la facultat d’arquitectura 
de Reus (URV). Carrer de la Riera

DimARTS, 14
9.30  Taller per adults de construcció amb cànem  

i estuc, revestiments amb estucs i fang.  
Activitat dirigida per Chroma.  
Al parc de Maria Àngels Anglada. Màxim 20 persones.  
Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat. Gratuït

17.00  Taller per nens de fang, calç, estucats i esgrafiats. 
Activitat dirigida per Chroma.  
Al parc de Maria Àngels Anglada. Màxim 20 persones.  
Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat. Gratuït

22.00   Projecció de la Pel·lícula «Edificio España»  
Visió de la memòria del lloc des de l’arquitectura.  
Al Cineclub Vic, a l’espai ETC Pg. de la Generalitat, 46.

DimECRES, 15
16 i 17.30  El taller per nens de 9 a 12 anys «Amb la casa sí 

que s’hi juga»  dirigit pel Col·legi d’aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de  
Barcelona. C. Verdaguer (davant del Casino). Màxim 20 
persones. Inscripcions a caateeb.osona@apabcn.cat. Gratuït

DiJOUS, 16
22.00   Projecció de la Pel·lícula «Techo y comida»  

Visió de la memòria del lloc des de les persones. 
Al Cineclub Vic, a l’espai ETC Pg. de la Generalitat, 46.

DiVENDRES, 17 
10.00   Recorregut pel centre històric amb Miquel 

Surinyach, que ens explicarà la ciutat a través de la 
història i l’essència d’alguns dels espais de Vic.  
Punt de trobada: Delegació d’Osona del COAC.  
Màxim 35 persones.  
Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat. Gratuït

16.00   Recorregut per les façanes històriques amb 
Cristina Thió, restauradora i llicenciada en belles arts, 
que ens farà entendre la història dels edificis a través 
dels petits detalls que recullen les façanes de la ciutat.  
Punt de trobada: Casa Comella, C. Verdaguer. Màxim 35 
persones. Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat. Gratuït

DiSSABTE, 18 
18.00   Del Molí del Graell al Molí d’en Saborit:  

Caminada arqueològica. Activitat organitzada 
pel Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona 
(CIAO).  
Punt de trobada El Graell. Inscripcions a casasbj@vic.cat  
i a vicsecretaria@coac.cat. Gratuït


