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Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Belles Arts, UB, c/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona

Presentació

En aquesta Jornada s'exploren alguns dels aspectes de la relació entre aigua i espai ptiblic. L'aigua té
un paper cada cop més important en el disseny de I'espai públic. I aixó per varies raons. En primer lloc
per raó del paper que I'aigua pot tenir en la composició dels espais urbans creant ambients d'una
qualitat superior. En segon lloc per la capacitat que l'aigua té d'introduir coreografies grácies al seu
moviment. Finalment perqué cal comengar a pensar el disseny de I'espai públic a partir dels
condicionaments del canvi climátic quan la pujada del nivell del mar afectará de forma punyent el
disseny de certes zones de les nostres ciutats.

ln this conference we explore some aspecfs of the relationship between water and public space. Water
plays an increasingly impoñant role in the design of public spacq and this is true for severalreasons.
Firstly, there is the role that water can play in the composition of urban space, crcating envircnments of
superior quality. Secondly, the natural motion of water can be used to introduce choreography. Finally,
water is also important because we have to start thinking about the design of public space within the
constraints of climate change, knowing that rising sea /evels will affect the design of ceftain areas of our
c¡ties

Programa

20 d'Octubre del 2016

09:00h - Presentació A cárrec de Javier Martin-Vide, director de l'lnstitut de Recerca de I'Aigua (ldRA) de
la Universitat de Barcelona, i de Doménec Corbetla, catedrátic de Pintura i professor del Laboratori de
Pintura Cognitiva del Máster Oficial de Creació Artistica Contemporánia de la UB, i membre de l'lnstitut de
Recerca de lAigua (ldRA) de la UB.

9:30h Gambio climático y modiflcación localdelclima en Barcelona. Javier Martin-Vide, Catedrátic de
Geografia Flsica de la Facultat de Geografia i História de la Universitat de Barcelona

10:30h La ciudad y la adaptación al cambio climático: los frentes de agua. Joáo Pedro Gosta,
Arquitecte. Professor de la FAU de la Universitat de Lisboa i expert en l'estudi de les relacions entre el camvi
climátic i el seu impacte en el disseny de I'espai públic

l1:30h Pausa

l2:00h Espais prlblics davant I'aigua: espals urbans amb identitat oberts al paisatge. Jordi Henrich,
Arquitecte. Un dels dissenyadors de bona part dels espais públic relacionats amb el front d'aigua de
Barcelona.

l3:00h Agua, Espacio Público, Democracia. Antoni Remesar: Professor de Belles Arts. Director del
Centre de Recerca POLIS: Art, Ciutat, Societat i de la revista científica On the w@terfront. de la Universitat
de Barcelona

l4:00h Lliurament del Preml de Fotografia de l'lnstltut de Recerca de I'Algua (ldRA) "Visions entorn
de I'aigua", 2016

l4:30h. Gloenda del Simposi


