
85 ANIVERSARI DEL PROJECTE “LA CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES”

Organització: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Castelldefels.

Dates:             Del divendres dia 1 de març fins el divendres 22 de març de 2019.

Lloc:                Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Carrer Bisbe Urquinaona 19-21.

Comissionat:  Josep Lluis Soler Montagut, arquitecte, president de la A V Montmar.

La  celebració  del  85  Aniversari  del  projecte  “La  Ciutat  de  Repòs  i  de  Vacances”
proposta  de  l’arquitecte  Josep  Lluis  Sert  i  del  GATCPAC  dins  del  Pla  Macià  per
l’expansió de Barcelona, a més de ser una retrospectiva històrica del projecte, conté
una visió del passat, present i futur arquitectònic de Castelldefels, amb  el següent

PROGRAMA

 Dia 1 de març.

A les 18:45 h. Inauguració dels actes del 85 Aniversari del projecte:

                       “La Ciutat de Repòs i de Vacances”

A les 19:00 h.  El GATCPAC i el Pla Macià: “La Ciutat de Repòs i de Vacances”.

Institucions convidades: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, Ajuntament de Viladecans i Ajuntament de Gavà.

Ponència: Sr. Roger Sauquet. Arquitecte, sotsdirector de ETSAV, coordinador de MArq
i membre del grup de recerca HABITAR  

1933 – 1934. Els arquitectes Josep Lluis Sert i Josep Torres Clavé pertanyents al Grup
d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progres de l’Arquitectura Catalana (GATCPAC),
van dissenyar per Castelldefels el projecte “Ciutat de Repòs i Vacances”, a la vegada
que el Pla Macià per l’expansió de Barcelona preveia una via de connexió directe de
Barcelona amb la platja de Castelldefels, lamentablement la guerra de 1936 va impedir
que el disseny de la ciutat del repòs no passes de projecta i no es fes una realitat, però
si es va fer realitat la carretera d’unió de Barcelona amb la platja de Castelldefels. 

 Dia 15 de març.

A les 19:00 h.  Un Model de Ciutat. La Ciutat de les Persones.

Institucions  convidades:  L’Agencia  d’Ecologia  Urbana  de  Barcelona,  Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.



Ponència: Sra. Cynthia Echave. Coordinadora de Àrea d’urbanisme i espai públic de
l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona.

 L’Agencia  d’Ecologia  Urbana  de  Barcelona  publica  l’Urbanisme Eco-sistèmic,  que
pren en consideració la idoneïtat dels desenvolupaments urbanístics en funció de les
característiques de l’emplaçament, de la seva idoneïtat per la vida humana, confort i
qualitat de vida, i de la eficiència, energètica, hídrica, espais verds, mitigació climàtica i
cohesió social. El projecte incorpora nous objectius de gestió i organització i una nova
governança  amb participació  ciutadana,  i  estableix  una  certificació  amb criteris  de
sostenibilitat.

El concepte urbà de la Superilla i l’urbanisme eco-sistèmic dona pas a un nou model
de ciutat: “La Ciutat per les Persones” i  a un nou concepte de la arquitectura

 Dia 22 de març.

A les 19:00 h.  Les ciutats que necessitem

Institucions  convidades:  Àrea Metropolitana de Barcelona (Planificació  Estratègica i
Medi  Ambient),  Agencia  d’Ecologia  Urbana de Barcelona,  Col·legi  d’Arquitectes  de
Catalunya, Federació Associacions Veïnals de Castelldefels, Federació d’Associacions
Veïnals del Baix, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.

Debat obert. Actua de moderador en Pep Soler, arquitecte, membre de la Federació
d’Associacions Veïnals de Castelldefels.

Es evident que el “Compromís pel Clima” (Paris 2015), el “Compromís per la Igualtat
dels  drets  dels  Ciutadans”(Quito  2016),  el  Congrés  internacional  d’arquitectes  de
Barcelona (Barcelona 2016), el  “Pacte Nacional  de Renovació Urbana” ( Catalunya
2017),  el  “Pla Clima”  i  el  “Pla Clima i  Energia  2030” (Barcelona 2018) son proves
tangibles que hem entrat a la “Era de les Persones”, on el ser humà es el centre de tot,
per tant els interessos i el benestar de les persones son prioritaris, i en aquest sentit
hem d’encaminar els nostres esforços. 

També es evident que la filosofia del GATCPAC i l’esperit social de “Ciutat de Repòs i
Vacances” son vigents, i no es casualitat la influencia d’aquest esperit a Castelldefels i
que sigui aquí on parlem de la ciutat que necessitem i la seva visió de futur. 

La lluita contra el canvi climàtic

En contra de la visió catastròfica de les exposicions “El principi de la fi del món” o “The
zone of Hope” que s’exposa ara a Barcelona, la nostra visió es més optimista, a partir
del Pla Clima de Barcelona i del Pla Clima i Energia de l’AMB, proposem una ciutat
basada en el benestar de les persones, en la millora dels edificis, del seu entorn i de la
transformació dels barris i amb una ciutadania informada, critica i còmplice amb una
visió metropolitana i municipal. 



Cloenda:  Inici d’una Visió de Futur Metropolitana i Climàtica.

La visió arquitectònica sobre el canvi climàtic obra una nova concepció resultat de la
unió de bio-arquitectura i de la eco-arquitectura. La arquitectura ecosistèmica aprofita
els  sistemes  naturals  i  urbans  per  millorar  l’eficiència  i  l’habitabilitat  dels  edificis,
podem dir que es una Visió de l’Arquitectura + Sostenible. L’aire, el verd, l’aigua i el sol
passen a ser motius de disseny i composició dels edificis.

Així com la visió del GATCPAC sobre les necessitats de la ciutat ha arribat fins els
nostres dies, tant de bo que la visió de una arquitectura ecosistèmica, a partir d’un
compromís de lluita contra el canvi climàtic, inici una etapa de futur d’una arquitectura
metropolitana i climàtica. 

L’EXPOSICIÓ:

Paral·lelament a les conferencies tindrà lloc una Exposició gràfica dels temes tractats a
les conferencies.  

L’exposició gràfica quedarà depositada a l’Ajuntament per la seva cessió a les entitats
que vulguin exposar-la. 

MATERIAL D’EXPOSICIÓ:

 El material, els textos i les imatges exposades han estat cedides per l’Ajuntament de
Castelldefels, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i l’Agencia d’Ecologia Urbana de
Barcelona, entitats a les que agraïm la seva col·laboració.

XARRADES DIDÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Aquesta  exposició  s’inclou  en  les  propostes  de  la  Jornada  Científica  sobre  Canvi
Climàtic  de  Barcelona:  “Innovació  en  arquitectura  en  relació  al  canvi  climàtic  i  la
sostenibilitat”,  per  el  que  durant  els  dies  que  estigui  oberta  al  públic  l’exposició,  i
sempre que no coincideixin amb esdeveniments de la Biblioteca,  es podran efectuar
visites  guiades  amb  xarrades  didàctiques  de  participació  per  ciutadania,  escoles,
entitats,  per aquelles persones interessades sobre la incidència del Pla Macià i del
GATCPAC en el desenvolupament de la ciutat i de la projecció de futur d’un nou model
de ciutat i d’urbanisme implicat amb el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Posteriorment a l’acte de clausura l’Exposició efectuarà un recorregut itinerant per els
barris  de  la  ciutat.  Finalment  l’Exposició  quedarà  a  disposició  de  les  entitats  i
col·lectius que vulguin fer difusió del seu contingut. 



Així com el concepte funcional i social de l’arquitectura i de la ciutat del GATCPAC ha
arribat fins els nostres dies, tant de bo, que la innovació de l’urbanisme basat en el
compromís internacional de la lluita contra el canvi climàtic i desenvolupat a partir de
considerar un ecosistema natural i urbà, doni pas a la arquitectura de la habitabilitat, el
confort, la interacció de les persones, la cohesió social, la qualitat de l’habitatge i de
l’espai públic; i la arquitectura de la eficiència, per minimitzar el consum de recursos i
augmentar la seva autosuficiència; una arquitectura de futur per les nostres ciutats.

No sé si es la primera vegada que arquitectes, ecologistes, polítics i veïns ens reunim
per  parlar  de  l’arquitectura  de  futur  de  les  nostres  ciutats,  el  que  esperem  els
organitzadors  dels  actes  es  que  no  sigui  l’última  en  un  camí  cap  a  la  transició
energètica, ecològica i solidaria.

Castelldefels, març de 2019.


