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Barcelona, octubre-novembre de 2007
Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, de Barcelona)



Dimecres 31 d’octubre de 2007, a les 19 h
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

Espais oberts i naturals: gestió supralocal, a càrrec
d’ESTER FANLO, biòloga de l’Ajuntament de Lleida

Debat moderat per XAVIER MAYOR, membre de la Junta
Directiva de la SCOT

Dimecres 7 de novembre de 2007, a les 19 h
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Mobilitat i transport: autoritats i consorcis, a càrrec de
MIQUEL ÀNGEL DOMBRIZ, del DPTOP

Debat moderat per ANDREU ULIED, membre de la Junta
Directiva de la SCOT

Dimecres 28 de novembre de 2007, a les 19 h
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Les formes jurídiques de l’escala supralocal, a càrrec de
JOAN PERDIGÓ, professor especialista en dret administratiu

Debat moderat per JAUME MAGRE, director de la Fundació
Pi i Sunyer

S O C I E TAT  C ATA L A N A
D ’ O R D E N A C I Ó  D E L  T E R R I T O R I

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) us convida a participar en el cicle de sessions emmarcades dins
dels actes commemoratius del primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans. El cicle consistirà en cinc sessions en
les quals els diferents ponents presentaran el tema escollit i a continuació s’obrirà un debat entre les persones convidades.

Les implicacions territorials de la mobilitat i les noves dimensions urbanes inclouen nous espais i nous temps virtuals.
Aquests canvis es desenvolupen en els escenaris territorials i afecten àmbits i unitats de paisatges complexos. Aquestes
noves realitats demanen canvis en els instruments de planificació i gestió.

La SCOT, amb la col·laboració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
(DPTOP), analitzarà el procés de transformació del territori català. Es tracta de debatre les implicacions derivades de
la planificació i la gestió de les lleis de mobilitat i paisatge, i de les relacions entre les legislacions d’habitatge i d’urbanisme.

Programa

L’escala supralocal: els reptes, les propostes,
els ens i els instruments de la gestió territorial

Dimecres 3 d’octubre de 2007, a les 19 h
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(carrer del Carme, 47, de Barcelona)

Presentació, a càrrec de JOSEP M. LLOP, membre de la Junta
Directiva de la SCOT i coordinador del cicle

Els reptes de l’escala territorial a Catalunya, a càrrec
d’ORIOL NEL·LO, secretari de Política Territorial del DPTOP,
i JULI ESTEBAN, director de Planejament Territorial

Debat moderat per MARGARITA CASTAÑER, presidenta de la
SCOT

Dimecres 10 d’octubre de 2007, a les 19 h
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, de Barcelona)

Exemple d’organització de França: Le Pays d’Aix, a càrrec
de JANINE BELLANTE, de la Communauté du Pays d’Aix

Debat moderat per JOSEP M. LLOP, membre de la Junta
Directiva de la SCOT
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