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Imatge:
© Vista general de la platja de Cadaqués. L. Roisin. Posterior a 1920. Arxiu Històric del
COAC - 50è aniversari

Jornada Costa Brava: context de la moratòria
Lloc : Sala d'actes Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC. Plaça de la Catedral,
8. 17004 Girona
Demarcació : Girona
Data inici : Divendres, 5 abril, 2019
Horari: De 10 a 14.30 h
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Tarja digital:
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Tornar
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La Demarcació de Girona del COAC, conjuntament amb les agrupacions col·legials
d?Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) i d?Arquitectes Urbanistes (AAUC), organitzen la jornada
?Costa Brava: context de la moratòria? el proper 5 d?abril (de 10 a 14.30 hores) a la sala
Rafael Masó de la seu de la Demarcació.

La moratòria d?un any promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat que afecta els
projectes urbanístics i les llicències d?obra nova de la Costa Brava ha generat interès i
inquietud tant per part de la ciutadania com dels professionals implicats. La Costa Brava, a
més dels seus valors paisatgístics, econòmics i culturals, té la particularitat de ser un territori
amb un significat especial en l?imaginari col·lectiu i, per tant, el seu futur genera molta
sensibilitat.
Per tal de poder desenvolupar estratègies de gestió del territori orientades clarament cap al
bé comú, apreciades per tots els sectors i que promoguin un urbanisme més sostenible, és
necessari crear un marc de diàleg, que aglutini els diferents punts de vista existents i permeti
un marc de cooperació.
Amb aquesta sessió proposem donar visibilitat als diferents posicionaments existents per, des
de l?àmbit professional, poder entendre la complexitat de la situació.
Recupera la jornada en vídeo:
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PROGRAMA
10.00 h | BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
- Sr. Marc Riera i Guix, president de la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de
Catalunya
- Sra. Alícia Vázquez i Utzet, arquitecta i representant de l?Agrupació Arquitectura i
Sostenibilitat
- Sr. Robert Juvé i Morillo, vicepresident de l?Agrupació d?Arquitectes Urbanistes de
Catalunya
10.15 h | INTRODUCCIÓ: LA COSTA BRAVA I ELS DEBATS HISTÒRICS
- Sr. Esteve Corominas i Noguera, arquitecte i urbanista, co-organitzador del II Debat Costa
Brava
11.00 h | DIFERENTS VISIONS ENTRE PRESERVAR I URBANITZAR
- Sr. Jordi Espriu Fernàndez, arquitecte i cap de l'àrea d'Acció Territorial i Medi natural de
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
- Sr. Pablo Molina Alegre, advocat i tècnic urbanista
- Sra. Marta Ball-llosera i Font, ambientòloga, membre de SOS Costa Brava i IAEDEN
Salvem l?Empordà
- Sr. Josep M Coll i Viader, arquitecte i president del Gremi de Promotors i Constructors
d?edificis de Girona
12.00 h | PAUSA ? CAFÈ
12.20 h | MORATÒRIA I PDU DE REVISIÓ DE SÒLS NO SOSTENIBLES
- Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya
- Sra. Rosa Vilella Gassiot, sub-directora general d'Estratègies Territorials i Coneixement
14.15 h | CLOENDA DE LA JORNADA
- Sra. Assumpció Puig i Hors, degana del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya
Organitza:
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