INFRAESTRUCTURA
VERDA

València, dimarts 4 de juliol de 2017, 19h

JORNADA VI. INFRAESTRUCTURA VERDA
PATIVEL | HORTA | CIUTAT
Pati del CTAV. Hernán Cortés 6. València
Assistència Lliure. www.arquitectosdevalencia.es

ORGANITZA:

CTAV. Col·legi Territorial d’Arquitectes de València
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques y Vertebració del Territori

PARTICIPANTS:
Lluís Ferrando, Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
Bárbara Pons, dra. arquitecta, urbanista i paisatgista. Departament d’Estratègia
Urbana de Barcelona Regional
Cristina Alonso, arquitecta municipal de Meliana
Carles Dolç, arquitecte. Membre de l’associació Per l’Horta
Moderador: Luis Motes, Director de Comunicació del CTAV
TEMES DE DEBAT:

01_Infraestructures verdes vs infraestructures grises
02_La infraestructura verda del litoral
03_La infraestructura verda metropolitana: l’Horta
04_La infraestructura verda en el disseny urbà

debate

CIUDAD

DEBAT CIUTAT és un fòrum organitzat pels Arquitectes de València,
compartit amb altres agents interessats en l’estat general de la ciutat i en el
model millor possible per al seu desenvolupament. S’estructura en jornades
que tractaran propostes a partir de temes específics. Està obert a tots els ciutadans que desitgen assistir i fins i tot participar en un col·loqui enriquidor de
suggeriments i compromisos al costat dels ponents seleccionats per a cada
ocasió.

PROGRAMA GENERAL:
Centre històric i mobilitat
Parc Central
Cabanyal
València metropolitana
La nova plaça de l’Ajuntament
Infraestructura verda
Ciutat sostenible, regeneració urbana i rehabilitació
València internacional a través de la cultura, el turisme i l’hostaleria
El planejament urbanístic implica avui dia pensar la ciutat i el territori entre
tots, no solament els arquitectes i els polítics, sinó també altres tècnics i especialistes, veïns, comerciants, hosteleros, empresaris, etc. Partint dels problemes cal arribar a solucions des de la planificació i el diàleg per a transformar
una València gran en una gran ciutat. És necessari l’equilibri entre els interessos econòmics, els polítics i els socials. La regeneració del sector immobiliari
a través de la rehabilitació, les infraestructures i els projectes municipals de
qualsevol escala, reportarà també en la creació d’ocupació gràcies a la inversió pública i privada.

