
 

 

PROGRAMA DEL Xè CICLE DE CONFERÈNCIES 

“ESTUDIS TERRITORIALS I PLANEJAMENT (2020-2021)” 

 

CIUTAT I VULNERABILITAT SOCIAL: DIAGNOSI I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ ALS 

BARRIS (COLLBLANC-LA TORRASSA) 

 

1 de febrer 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Oriol Nel·lo, geògraf, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
La Ciudad y la Plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del 
debate. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 de febrer 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Agustín Cocola, geògraf, Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio de la 
Universidad de Lisboa. 
Turistificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios 
socioespaciales en Barcelona más allá de Airbnb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18 de febrer 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Núria Font, geògrafa, Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. 
Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l’ús dels mapes per 
a estudiar les ciutats. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24 de febrer 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Carles Donat, geògraf, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. 
La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y recursos 
municipales en la metrópolis de Barcelona. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11 de març 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Aaron Gutiérrez, geògraf, Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 
Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de 

l’habitatge. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18 de març 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Helena Cruz, geògrafa, Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Transformar la ciutat amb la ciutadania: el pla de barris de Barcelona. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

25 de març 2021 (en línia de 18h a 20h) 
Helen Cole, doctora en salut pública, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
Adaptación de la teoría de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del 
medioambiente y de la salud urbana. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 
L’assistència regular al cicle de conferències permetrà obtenir un certificat d’assistència. Si us 

voleu inscriure al cicle, contacteu amb l’Àngels Pérez (angels.perez@uab.cat) del  
Departament Geografia (UAB) 

mailto:angels.perez@uab.cat

