Nota dels organitzadors en relació al debat final
La situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 no ens ho
ha posat fàcil. Si l’Àgora és un lloc per trobar-nos i compartir
experiències, enguany això només ha estat possible en part. Hem
trobat a faltar el contacte, el retrobament amb antics companys i
companyes...
Gràcies a la tecnologia, però, que hem pogut celebrar igualment
aquest acte. Organitzar una jornada virtual amb més de 30
ponents durant 9 hores no hauria estat possible sense el personal
de TIC del COAC ni tampoc, i sobretot, sense la voluntat i
predisposició de tots i cadascun dels 30 ponents.
Gràcies a tots, la jornada va ser un èxit.
Era difícil, però, que amb tanta tecnologia, quelcom no fallés. I
malauradament va fallar en el moment del debat final.
En Juli Esteban, membre del col·lectiu Sòcrates de l’AAUC, i
representant del Consell d’Experts que va seleccionar els 15
projectes presentats a l’Àgora, havia estat la persona designada
per moderar el debat. Al darrer moment, però, quelcom va fallar. I
no vam ser capaços de fer que el seu micròfon funcionés.
Volem reiterar les disculpes a tots els assistents, i a en Juli
especialment, per aquest fet.
Com a agraïment a la seva predisposició, volem compartir amb
vosaltres les notes prèvies que havia escrit pel debat i que no va
poder compartir de viva veu amb tots nosaltres.
Esperem que el proper any ens podem veure de nou, aquest cop,
això si, en persona!
La Junta Executiva de l’AAUC

Notes del Juli Esteban pels diàlegs Àgora
Com sabeu, aquestes Àgores, amb voluntat de periodicitat anual,
pretenen expressar quin es l’estat de l’urbanisme a Catalunya, a
través de la presentació del que podem denominar en conjunt
projectes urbanístics, es a dir POUMs, plans especials, plans
parcials, normes, etc.
Aquests projectes son segurament la manifestació principal de
l’urbanisme com a pràctica professional, però, certament, no
exhaureixen tota l’amplitud operativa del terme “urbanisme”.
Convé recordar també, que a la construcció i reforma de la ciutat,
objecte basic de l’urbanisme, hi incideixen moltes coses
importants, com els objectius polítics, els moviments socials, la
dinàmica econòmica, la situació ambiental, la tecnologia,... Son
contextos, circumstàncies i dinàmiques que l’urbanisme ha de
tenir presents, però que, òbviament, tenen vida pròpia més enllà
de les regulacions i projectes urbanístics.
Al llarg de la jornada s’han exposat 15 projectes que han estat
seleccionats com representatius del treball del col·lectiu
professional dels urbanistes durant l’any 2019. Aquests projectes
son resposta a diverses iniciatives públiques o privades d’arreu de
Catalunya, i expressen una panoràmica de l’urbanisme del país,
però, especialment, de les respostes que han estat capaços de
donar els professionals de l’urbanisme. Sens dubta, una mirada
crítica sobre aquest conjunt de projectes es bàsica per a una
valoració rigorosa del estat del nostre urbanisme.
Tanmateix, com ja he dit, els projectes reglats, com els
presentats, no exhaureixen les maneres de intervenir
professionalment a l’urbanisme, per bé que aquests en siguin el
component central i amb efectes més tangibles. Les persones
convidades a aquest diàleg ,totes arquitectes, a més d’haver
participat en diferent mesura en projectes urbanístics
convencionals, s’han significat pel seu treball en diverses línies
d’acció urbanística, que, segons els casos, podem considerar com
independents o orientadores, com paral·leles o concurrents, o
com qualificadores amb relació als projectes urbanístics. Es a dir,
han fet urbanisme d’altres maneres, com es diu al programa.
Creiem que això pot comportar accents especials a les seves
mirades sobre els projectes urbanístics, i ,en tot cas, les seves
aportacions contribuiran, sense dubte, a augmentar l’amplitud de
la panoràmica del urbanisme de Catalunya, que l’ Àgora pretén
mostrar.

