
                                                                                
 

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ             

 
>2004: TERRITORIS METROPOLITANS 

 
Segona sessió del V Fòrum “La ciutat del canvi de segle” 

al Col·legi d’Arquitectes (COAC) 
 
 

Presentació dels projectes: 
 

Façana marítima de Tarragona 
Ricardo Bofill > Rogelio Jiménez 

Pla estratègic de Reus 
Jordi Bergadà 

 
Lloc: Sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

Plaça Nova, 5. Barcelona. 
 
 
 
El proper dimecres 25 de febrer es desenvoluparà al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (plaça Nova, 5) la 
segona jornada del V Fòrum sobre la ciutat del canvi de segle >2004 Territoris metropolitans, que es 
centrarà en les noves estratègies urbanes que es portaran a terme a Lleida, Tarragona i Reus, Girona i 
Barcelona  
 
Sota el títol genèric d’Opció estratègica i capitalitats metropolitanes, en la primera part d’aquesta segona 
jornada intervindran Josep M. Llop i Rafael García Català per exposar les estratègies territorials de Lleida; 
Jordi Bergadà, que farà el mateix aplicat a Reus; Pere Solà pel cas de Girona; Juli Esteban, que detallarà les 
opcions estratègiques per a Barcelona i, per últim, Ricardo Bofill i Rogelio Jiménez, que presentaran el seu 
projecte per a la façana marítima de Tarragona.  
 
Posteriorment, Daniel Navas, director del Fòrum juntament amb Josep Maria Montaner, moderarà una taula 
rodona en la que hi participaran Llop, Solà, Esteban, Bergadà i Josep Parcerisa per debatre l’impacte d’aquest 
seguit d’estratègies de les principals ciutats catalanes. 
 
El V Fòrum, és el primer que organitza l’Institut d’Opinió que ha creat recentment el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya com a espai d’anàlisi, debat i reflexió sobre totes aquelles qüestions –edificació, urbanisme, 
paisatge i disseny, en especial– de transcendència social en les quals l’arquitecte i l’arquitectura hi tenen un 
paper preponderant. A la primera de les jornades –L’aparador global: portals firals i centres d’activitat– es van 
presentar el passat 17 de febrer els nous projectes de la Fira a Barcelona i l’Hospitalet i els dels grans centres 
de negocis i activitats a la Zona Franca i a Cornellà.  
 
A la tercera i última jornada –Repensant l’habitatge metropolità–  que tindrà lloc el proper 5 de març, es 
presentaran tres projectes d’habitatges com a paradigma de la importància d’aquest model d’edificació tant en 
l’aspecte social com en la formació dels teixits urbans. 

 
 
PROGRAMA 
 
JORNADA 2. OPCIÓ ESTRATÈGICA I CAPITALITATS METROPOLITANES 
25 de febrer 2004 
 
18.00 h. 
Projectes 
Estratègies territorials a la ciutat de Lleida 
Josep Maria Llop > Rafael Garcia Català 
Façana marítima de Tarragona 
Ricardo Bofill > Rogelio Jiménez 
Pla estratègic de Reus 
Jordi Bergadà 
Opcions estratègiques de Girona 
Pere Solà 
Opcions estratègiques de la ciutat metropolitana: Barcelona 
Juli Esteban 
 



20.00 h. 
Debat 
Moderador: Daniel Navas 
Ponents: Josep M. Llop, Pere Solà, Josep Parcerisa, Juli Esteban, Jordi Bergada. 

 
 
 

FITXA 
Cicle: V Fòrum La ciutat del canvi de segle 
Lema: 2004: Territoris metropolitans 
Dies: 17 (dimarts)  i 25 de febrer (dimecres) i 5 de març (divendres). 
Lloc: Sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (plaça Nova, 5). 08002 Barcelona.  
Tel. 93 301 50 00. 
Organitza: Institut d’Opinió del COAC. 
Directors: Josep Maria Montaner i Daniel Navas, arquitectes. 
Horari: 18 hores (presentació de projectes); 20 hores (debat). 
Contactes: Departament de Comunicació del COAC. Tels. 93 306 78 45 i 306 78 42. 
 
 
Informació: 
Departament de Comunicació COAC. Tel.: 93 306 78 45  
Mercè Marzo / Joaquim Coca / Juan Carlos González    
mmarzo@coac.net / coca@coac.net / juancg@coac.net   
 
 
 

 
Per a més informació: DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ: 

Iolanda Vivancos. Telèfon: 977 249367 / cultura.tar@coac.net 
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