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

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

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

Comissionat:  Pep Soler, arquitecte i 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, es un homenatge històric del projecte, i a la vegada vol ser
una visió de futur metropolitana i climàtica de les ciutats.

CLOENDA

 Dia 22 de març.

A les 19:00 h.  Les ciutats que necessitem. Una Visió Metropolitana i Climàtica

Institucions convidades:

JANET SANZ. Àrea Metropolitana de Barcelona (Planificació Estratègica).

CANDELA LÓPEZ. Ajuntament de Castelldefels. 

CYNTHIA ECHAVE. Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona.

CRISTINA MORA. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 

PEP SOLER. Associació Veïnal Montmat.

PEPE SOTO. Federació Associacions Veïnals de Castelldefels.

JULIÁN CARRASCO. Federació d’Associacions Veïnals del Baix.

JORDI GIRÓ. Confederació Federacions d’Associacions Veïnals de Catalunya.

Es evident que el “Compromís pel Clima” (Paris 2015), el “Compromís per la Igualtat
dels  drets  dels  Ciutadans”(Quito  2016),  Les Conclusions  del  Congrés  internacional
d’arquitectes  de Barcelona  (Barcelona  2016-2017),  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.
El Pla Clima de Barcelona i del Pla Clima i Energia de l’AMB, ens 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 en una
visió metropolitana i municipal. 

La visió arquitectònica sobre el canvi climàtic obra una nova concepció resultat de la
unió de bio-arquitectura i de la eco-arquitectura. L’urbanisme ecosistèmic aprofita els
sistemes naturals i urbans per millorar l’eficiència i l’habitabilitat dels edificis, podem dir
que neix 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 el compromís de lluita contra el canvi climàtic, inici una
visió de futur de la ciutat metropolitana i climàtica i de l’arquitectura ecosostenible.

Debat obert. Actua de moderador en Pep Soler, arquitecte i president de AV Montmar.


