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El Col·legi d'Arquitectes i Meandre
organitzen una taula rodona al
voltant de l'Agulla
Dijous, sota el títol "Complexitat i contradicció als espais periurbans" en el marc de
la signatura de la Declaració de l'Agulla 2016

L'Agulla centrarà el debat de la taula rodona organitzada pel COAC i Meandre | Antònia Capella

La Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes i Meandre organitzen la taula rodona
Complexitat i contradicció als espais periurbans. Reflexions a l'entorn de l'Agulla
en el marc de la signatura de la Declaració de l'Agulla 2016, el dijous, 30 de juny a les 7 de la
tarda a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino de Manresa.
Aquesta jornada, vol aportar des de la vessant disciplinària de l'urbanisme, el territori, el medi
ambient i el paisatge un conjunt de reflexions obertes, que serveixin per il·lustrar quins són els
temes del debat actual pel que fa als espais lliures que envolten les ciutats i la seva incidència
concreta en el cas de l'Agulla i el seu entorn. Alhora, pretén promoure la reobertura del debat
ciutadà pel que fa a aquesta temàtica en la incipient etapa postcrisi, i despertar de nou l'interès
envers les qüestions de ciutat i de territori.
La taula rodona comptarà amb la participació de: Pere Vidal, arquitecte urbanista, redactor de
l'avantprojecte del Pla Especial dels Camins de Sabadell, Xavier Mayor, biòleg, vicepresident de la
Societat Catalana d'Ordenació del Territori i director d'Estudi Xavier Mayor et al. S.L, Julian
Galindo, doctor arquitecte, investigador i docent especialitzat en ordenació urbana i territorial al
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'ETSAB (UPC), Annalisa Gioccoli,
arquitecta de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i membre de
l'equip redactor del Pla Director Urbanístic de l'AMB. Miquel Vidal, doctor arquitecte, investigador i
docent especialitzat en arquitectura del paisatge al Departament d'Urbanismes i Ordenació del
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Territori de l'ETSAB (UPC) i director del Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola del Penedès,
Ignasi Aldomà, doctor geògraf, investigador i docent especialitzat en Planejament i ordenació del
territori, Economia i desenvolupament rural i gestió de l'aigua i regadiu, del Departament de
Geografia de la UdL, Mauro Mas, arquitecte urbanista, membre del Grup de Treball de la Llei de
Territori i soci de Gamma arquitectura, i Alex March, enginyer tècnic agrícola especialitat en
Jardineria i paisatgisme i Llicenciat en ciències ambientals, Cap de la unitat tècnica de parcs i
jardins de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
Aquesta jornada està organitzada per la delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya i Meandre amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i
l'Ajuntament de Mollet, i amb el suport de les entitats signants de la Declaració de l'Agulla 2016.
Aquesta activitat s'inclou en la programació del Congrés d'Arquitectura 2016, organitzat pel
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
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