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CERCLES URBANS CONEIXEMENT 2016
Debats itinerants sobre temàtiques urbanes
Abril a Octubre (19 a 21h).

Inscripcions
La inscripció és gratuïta
Les places són limitades
per raons d’espai.
On?

Escola de l’IGOP
Pg. d’Urrutia, 17 - BCN
igop.bcn@uab.cat

Google
maps

Cercles Urbans
nòmades
nòmades
nòmades
a diferents
espais urbans
itinerants

de 19 a
21 h

Els Cercles són grups
d’aprenentatge
col·laboratiu, entorn a
temes urbans, des d’una
perspectiva multidisciplinar.
Les sessions són obertes.

Sessions / Sesiones

Llocs trobada | Lugares encuentro

Abril - Octubre 2016
1

Sessió 01

Lectures suggerides

Sessió 02

Sessió 01: In Defense of Gentrification.
http://www.theatlantic.com/business/
archive/2015/10/in-defense-ofgentrification/413425

Sessió 04: El desensamblaje de lo
nacional, segona part del llibre Territorio,
autoridad y derechos de Saskia Sassen,
Katz Editores, 2010 (pàgines 200 a 348).

Sessió 02: Capítol La ciudad que se avecina
y el urbanismo posible del llibre El negocio del
territorio de M. Herce, Alianza Editorial, 2013.

Sessió 05: Of cities and citizens: five
tactical urbanisme stories, capítol 4 del
llibre Tactical Urbanism: Short-Term
Action for Long-Term Change Mike Lydon
and Anthony Garcia, Island Press, 2015.
(pàgines 89 a 169).

21/04/16: Posicionaments a favor i en
contra de la gentrificació
2

19/05/16: Límits i noves necessitats a
l’espai urbà
3

Sessió 03
21/06/16: Els dilemes del turisme a
Barcelona

4

Sessió 04
15/09/16: Polítiques locals i globalització

Sessió 05
5

20/10/16: La ciutat com a espai d’acció
col·lectiva

Sessió 03: Barcelona, destinació turística,
de Saida Palou, 2011 (tesi doctoral). Capítols
2 (pàgs. 54 a 106) i 8 (pàgs. 794 a 804)
http://www.tdx.cat/handle/10803/21771

1

BioBui(L)t - Espai Txema
(C/Montalegre, 4, El Raval)

2

L’Illa dels 3 Horts
(C/Chopin 18, Sants-Montjuïc)

3

BioBui(L)t - Espai Txema
(C/Montalegre, 4, El Raval)

4

Espai Inusual Project
(C/de la Paloma, 5, El Raval)

5

Espai Germanetes
(Consell de Cent 150, Eixample)
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CERCLES URBANS NÒMADES 2016
Debats itinerants sobre temàtiques urbanes
Abril a Octubre (19 a 21h).
Els Cercles Urbans es realitzen des del 2012 a l’Escola de
l’Igop. És un espai informal, autogestionat i r eflexiu entorn
a lectures sobre temàtiques urbanes en sentit ampli (espai
urbà, governança, ecologia urbana, etc.). Tot i què predomina
el format debat, ens agrada convidar a persones amb
experiència i sabers específics relacionats amb les lectures
escollides (podeu consultar les convidades confirmades a les
xarxes socials de l’Escola de l’Igop uns dies abans de cada
sessió).
La tercera temporada es realitzarà a l’espai públic, sota la
llum de la lluna plena, d’Abril a Octubre del 2016. Seran cinc
sessions i podeu apuntar-vos al web de l'escola de l'IGOP
(http://escolaigop.com) i així confirmar la vostra presencia,
que és important per preveure les cadires que necessitarem.
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