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LA CIUTAT DEL CAMP 
JORNADA D’ANÀLISI I DEBAT
Dijous 20 d’octubre de 2016

El Camp és un territori de límits geogràfics força clars, amb una morfologia i paisatge quasi bé idèntics i amb una 
població censada al voltant dels 400.000 habitants, amb una forta tendència a l’alça.
La tradició comercial, la presència de l’industria, la força del turisme i el conjunt d’infraestructures que els hi 
donen servei, fan del Camp una realitat que supera voluntats i models territorials i a la que, almenys fins ara, no li 
hem previst un camí planer i fàcil. Sovint hem estat més espectadors, que no pas actors, i en el millor dels casos 
senzillament no hem actuat.
L’objectiu, doncs, és posar sobre la taula totes aquestes qüestions, amb quatre ponències i una taula rodona 
participativa  amb presència dels ponents i amb una consistent fila zero.
Aquesta jornada, organitzada per la Demarcació de Tarragona del COAC conjuntament amb l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la URV, s’emmarca dins de les activitats vinculades al Congrés d’Arquitectura que tindrà lloc al 
novembre a Barcelona i les conclusions de les mateixes seran allà exposades en una ponència.

Programa
09:30 Benvinguda a càrrec de Joan Tous Gomà-Camps
 Presentació a càrrec de Joan Llort Corbella
10:00 Ponències:
 Antonio Font Arellano, Professor Emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya
 Josep Parcerisa Bundó, Catedràtic d’Urbanística de la Universitat Politècnica de Catalunya
 Pausa cafè
 Senen Florensa Palau, President Executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània
 Joaquim Nadal Farreras, Historiador de l’Institut Català de Recerca en el patrimoni cultural-UDG
12:30 Taula rodona participativa.
 Fila cero amb representants d’entitats públiques i privades.
13:30 Cloenda
 

Aforament limitat. 
Cal inscripció obligatòria a  tarragona@coac.net
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