El moment fundacional que viu Catalunya, juntament amb el repte de refer el devessall social
general per la crisi, és una gran oportunitat per
posar la ciència i el coneixement al servei d’un nou
model de creixement. Tal com el noucentisme, a les
portes d’un nou segle, va posar la cultura al servei
de la creació de l’imaginari d’un país millor, avui
també es donen les condicions per construir els
fonaments d’una economia intel·ligent basada en
l’eficiència ambiental. Hem descobert els límits,
la necessitat d’internalitzar els costos socials i
ambientals i d’implementar una nova cultura conversacional amb l’entorn natural; ara cal traduir
aquesta consciència en un nou marc d’actuació
global i local, en el qual la posada en pràctica de
les polítiques ambientals estigui en el procés de la
presa de decisió des del primer moment.
Cicle de jornades de debat i reflexió

En aquest context, el cicle vol contribuir a re-elaborar
i actualitzar el concepte de la sostenibilitat definit a
finals del segle passat.
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PROGRAMA

JORNADA I
Un compromís vintcentista per a una
nova territorialitat (Bases culturals)
22 de març de 2017
En relació amb el territori, és encara vigent
la visió de la ciutat com a únic destí viable
o es pot esperar una relació territorial nova
i diferent entre el fet urbà dominant i una
nova ruralitat dotada de més prestigi,
diversificació i creativitat? Quin sentit té
actualment la frase d’Ildefons Cerdà “Cal
urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat”?
Poden ser les ciutats més fèrtils i saludables (ruralitzar la ciutat) i els camps més
creatius? La clau de la sostenibilitat rau
en una consciència i autoestima territorials
que integrin els ideals urbà i rural, el que
hem volgut descriure com una estratègia
vintcentista per a una nova territorialitat.
Una condició indispensable per aquesta
nova territorialitat és que la vocació global
dels valors urbans vagi acompanyada
d’una forta vinculació local i territorial.

9.00

Inauguració Josep Rull. Conseller de Territori i Sostenibilitat

9.10

Sessió 1 Nova territorialitat
Ruralitzar Catalunya?
Ignasi Aldomà. Geògraf. Professor del Departament de
Geografia i Sociologia (UdL)
Creixement sostenible, un oxímoron?
Jordi Angusto. Economista. Grup de Treball en Innovació del
Col·legi d’Economistes
Si el passat de la mobilitat admet un pensament dinàmic,
per què veiem un present inamovible?
Carme Miralles. Geògrafa. Professora de Geografia Urbana,
Mobilitat i Transports (UAB)
Retrobament amb el lloc i nova territorialitat
Joan Nogué. Geògraf. Director de l’Observatori del Paisatge
de Catalunya

10.30 Debat
Ferran Miralles (relator/moderador). Director general
de Polítiques Ambientals i Medi Natural
11.15 Pausa
11.45 Sessió 2 Compromís vintcentista
Tres metàfores matemàtiques al servei de l’anàlisi del
territori i de la tensió urbana-rural
David Jou. Físic i poeta. Catedràtic de Física de la Matèria
Condensada (UAB)
Repensar l’espai
Àngel Castiñeira. Filòsof i pedagog. Professor de Ciències
Socials (ESADE)
Cap a un retrobament entre cultura i natura
Jordi Pigem. Filòsof de la ciència i escriptor
La revisió natural de l’artificialitat moderna: vers una
territorialitat integral
Lluc Torcal. Físic i filòsof. Procurador de l’ordre cistercenc
13.15 Debat
Joan Manuel Tresserras (relator/moderador). Professor del
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
(UAB)
14.00 Cloenda

