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Reciclatges
Seminari 4

Reciclatges és el quart dels quatre se-
minaris previs al Congrés Internacional 
Cerdà Postmetròpolis. El govern de les 
regions metropolitanes al segle XXI.

Els seminaris previs forniran de contingut 
alguns dels temes de discussió del congrés 
final. Aquest «congrés en progrés» perme-
trà situar el debat sobre les dinàmiques ter-
ritorials i les polítiques urbanes en diferents 
municipis metropolitans, on es presentaran 
diversos casos d’estudi que mostren la 
transformació de la ciutat en algunes de les 
seves manifestacions més actuals:

-La regeneració de la ciutat existent. 
-La integració dels entorns urbans. 
-Els nous creixements. 
-El reciclatge dels paisatges industrials.

El seminari Reciclatges aplegarà diverses 
mirades sobre els territoris industrials de 
primera generació, responsables en gran 
mesura d’antics processos de creixement 
urbà i associats de forma clara a l’imaginari  
col·lectiu metropolità. Les experiències de 
reciclatge urbà d’aquests conjunts indus-
trials mostren una galeria de situacions 
comunes en el context de la postmetrò-
polis europea. Els processos de reconver-
sió, rehabilitació i valorització d’aquests 
paisatges de la industria mostren la seva 
capacitat per a dotar l’espai metropolità de 
nous usos que han anat de l’economia de 
la cultura als consums turístics i permeten 
discutir sobre el potencial que el patrimoni 
urbà representa en el context d’una ciutat 
que es recupera per dins, creix per fora, 
integra els seus límits i entén els conjunts 
industrials com oportunitats de creació de 
centralitat i visibilitat metropolitana.

Informació 
93 306 41 33 / cursos@cccb.org  
www.cccb.org 

Entrada gratuïta, places limitades / Hi haurà 
servei de traducció simultània al català. 
El CCCB es reserva el dret de modificar la pro-
gramació per causes alienes a l’organització.

Aquest seminari tindrà lloc a la Central 
Tèrmica de Sant Adrià / Avda. Eduard  
Maristany 64-74 / Sant Adrià de Besòs

Programa  
Divendres, 28 de maig de 2010

9.30 h  
Benvinguda 
A càrrec de Jesús M. Canga, alcalde  
de Sant Adrià de Besòs 

Presentació
Els paisatges industrials avui:  
reptes, oportunitats, metròpolis
Francesc Muñoz, director del Congrés 
Internacional Cerdà Postmetròpolis

10-10.30 h
Les tres xemeneies de Sant Adrià: 
debat i estratègia metropolitana
Juan Carlos Montiel, arquitecte i director 
gerent de Barcelona Regional

10.30-11 h  Pausa

11-12.30 h 
Els paisatges afterwards:  
entre la petjada econòmica  
i la traça de la cultura
Quim Rosell, arquitecte

Els paisatges de la indústria en  
un territori postindustrial: el Rurh  
Museum i les mines de Zollverein
Ulrich Borsdorf, director del Ruhr Museum

Repensant els paisatges industrials: 
el futur de l’àrea de les tres xemeneies
Imanol Pujana, gerent del Consell Comarcal 
del Barcelonès

Presenta i modera Jorge García de la  
Cámara, arquitecte i director del BIArch

12.30-14 h 
Els monuments de l’electricitat avui
Salvador Tarragó, arquitecte i vicepresi-
dent de SOS Monuments

El paisatge urbà com a patrimoni;  
el patrimoni urbà com a paisatge
Miguel Ángel Álvarez Areces, economista, 
president de la Asociación de Arqueología 
Industrial (INCUNA) i del Comité Internaci-
onal para la Conservación del Patrimonio 
Industrial (TICCIH-España)

Per una nova iconografia  
metropolitana: sostenibilitat  
i cultura en la forma de la ciutat
Alberto Clementi, catedràtic d’Urbanisme  
i degà de la Facultat d’Arquitectura de  
Pescara, Università Gabriele d’Annunzio

Presenta i modera: Pierpaolo Troiano, 
arquitecte, vocal d’Arquitectura-Urbanisme-
Paisatge del Centre d’Estudis del Besòs-
Canyet (CEB-Canyet) 

16.30-18 h  Taula rodona  
Reciclant els paisatges industrials 
europeus: casos i estratègies
Abans i després de la industria:  
els paisatges residu
Joan Nogué, director del l’Observatori  
del Paisatge de Catalunya 

Reciclatges i promeses:  
de les Company towns a Ferròpolis
Aleksandar Ivancic, enginyer industrial

La nova sostenibilitat dels  
vells paisatges industrials
Josep Escolano, Fundació BTEC, director 

Presenta i modera: Francesc Muñoz 

18-18.30 h  Pausa

18.30-20 h 
Presentació de propostes sobre  
el futur de les tres xemeneies  
Workshop Internacional Recycling Urban 
Industrial Landscapes. Màster en Intervenció 
i Gestió del Paisatge, UAB/UNISCAPE

20 h  
Les poètiques del lloc industrial
Projecció audiovisual. Pier Paolo Troiano

Congrés en progrés

Seminaris previs
26 febrer 2010, Barcelona, CCCB 
Regeneracions 
La recuperació de la ciutat

26 març 2010, Sabadell  
Paisatges  
La integració dels entorns urbans

7 maig 2010, el Prat de Llobregat 
Extensions  
La nova ciutat

28 maig 2010, Sant Adrià de Besòs 
Reciclatges  
El futur dels paisatges industrials

Congrés internacional
8-12 juny 2010, Barcelona, CCCB 
Cerdà Postmetròpolis  
El govern de les regions  
metropolitanes al segle XXI

El futur dels paisatges industrials

Organitza

Hi col·labora


