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Dimecres 15 i dijous 16:
Sala d’Actes de l’Edifici del Rectorat, pl/ Víctor Siurana, 1, Lleida.
Divendres 17:
Sala d’Actes de l’Edifici del Centre de Cultures i Cooperació
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Preus d’inscripció:
Tarifa general
Estudiants i aturats
Tarifa per 1 día

Fins el 31 de juliol

Després del 31 de juliol

80 €
30 €
35 €

100 €
40 €
40 €

Les jornades es convalidaran com a 2,5 crèdits de lliure elecció per
la Universitat de Lleida.
Es disposarà de servei de traducció simultània cada dia

Organització:
- Departament de Geografia i Sociologia,
Universitat de Lleida
- Càtedra UNESCO “Ciutats intermèdies,
urbanització i desenvolupament”
- La Paeria / Ajuntament de Lleida
- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
demarcació de Lleida
- Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers de l’Edificació de Lleida
Direcció: Josep M. Llop
Coordinació: Joan Ganau i Carme Bellet
Comité assessor: Ramon Morell, Francisco
García, Montse Giné, Anna Ferrer, Pere
Garrofé, Pere Folguera
Secretaria tècnica: Daniel Paül i Aaron
Gutiérrez

Presentació
Aquesta edició de la Setmana d’Estudis Urbans pretén
reflexionar sobre les relacions entre ciutats i creativitats,
tan presents recentment en la literatura científica, en les
agendes polítiques i en congressos i debats. Davant la
dificultat de fer aportacions noves, però, hem apostat per
ampliar la mirada tot cercant les múltiples relacions que
es poden establir entre CiutatS i CreativitatS —en plural.
L’objectiu és ampliar el debat prenent tres eixos bàsics que
serveixen de fil argumental de les tres sessions. El primer
eix és l’econòmic: la influència que la creativitat té —i pot
tenir els propers anys— en l’economia de les ciutats. La
segona sessió planteja el repte de la creativitat als territoris
i les ciutats intermèdies. Davant l’abundància de discursos
sobre les grans ciutats, escassegen les reflexions respecte
a altres territoris menys densos però capaços, també, de
generar i incorporar processos creatius i innovadors.
El darrer dia s’intenta explorar en quines direccions es pot
aplicar la creativitat en la gestió i transformació de les
ciutats: qüestionar els límits de la instrumentalització de la
cultura per a la regeneració urbana i cercar noves fórmules
més creatives per a la construcció ciutat del futur, tot
repensant la ciutat actual amb una mirada més creativa.

Dijous 16 de setembre
Quina creativitat per a les ciutats intermèdies i territoris?
Matí
9:00 Chris Gibbon (consultor, BOP Consulting, Londres)
The creative economy beyond the city centre: a British perspective
10:00 Mariette Sibertin-Blanc (professora d’urbanisme, Université
de Toulouse - Le Mirail)
De la culture à la créativité: quelle opportunité pour les villes
petites et moyennes en France?
11:00 Descans
11:30 Ralf Ebert (director de STADTart, professor d’urbanisme,
Technische Universität Dortmund)
Creativity in city development: What makes the difference?
12:30 Jean-Louis Bonnin (conseller cultural de l’alcaldia de
Nantes)
Nantes, ville créative? Les clusters culturels et le quartier de la
création dans le développement économique du territoire.
Tarda
16:00 Taula rodona:
Creativitat en ciutats intermèdies. Casos d’estudi:
Sant Sebastià – Kepa Korta (director-coordinador del Pla
Estratègic de Sant Sebastià)
Olot – Anna Torrent (regidora de Cultura, Ajuntament d’Olot)
Burgos – Diego Fernández Malvido (regidor de Cultura,
Ayuntamiento de Burgos)
Granollers – Josep Mayoral (alcalde de Granollers)
Modera: Félix Manito (Fundación Kreanta, Barcelona)

Dimecres 15 de setembre

18:30 Cerimònia de lliurament del 1r Premi d’Estudis Urbans
Joan Vilagrasa al professor Francesco Indovina, de l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia i de la Facoltà di Architettura
di Alghero, i conferència a càrrec seu

Creativitat, economia i cultura
Matí
9:00 Acte inaugural
10:00 John R. Gold (professor de geografia, Oxford Brookes
University) i Margaret M. Gold (professora de gestió d’art i patrimoni,
London Metropolitan University)
Commerce, transgression and urban culture: interrogating the
experience of carnival
11:00 Descans
11:30 Lluís Bonet (professor d’economia, Universitat de Barcelona)
Competitivitat local i suport governamental: estratègies encreuades
d’impuls a les indústries creatives
12:30 Nicholas Crosson (director d’investigació, Greater Philadelphia
Cultural Alliance)
Politics and pragmatics: Economic and populist arguments in
cultural advocacy in U.S. cities
Tarda
16:00 Montserrat Pareja (professora d’economia, Universitat de
Barcelona)
Ciutats creatives a Europa: quins són els factors clau en la seva
construcció?
17:00 Pier Luigi Sacco (professor d’economia, Istituto Universitario
di Architettura di Venezia)
Local development based in culture: general framework and the
case of Veneto region

Divendres 17 de setembre
Creativitat i regeneració urbana: una revisió crítica
Matí
9:30 Graeme Evans (director del Cities Institute, London
Metropolitan University)
Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy
10:30 Francesco Gastaldi (investigador en urbanisme, Istituto
Universitario di Architettura di Venezia)
Grandi eventi e processi di rigenerazione urbana in Genova
11:30 Descans
12:00 Charles Landry (Fundador de Comedia, Londres)
The art of city making
Tarda
16:00 Taula rodona:
Noves perspectives en la creació d’espais urbans
Judith Albors (Arquitecturas Colectivas)
Lara Almárcegui (artista visual)
Colectivo Basurama de producció cultural
Aurora López, directora d’urbanisme 22@, Barcelona
Modera: Glòria Picazo (directora del Centre d’Art la Panera,
Lleida)

