
  

L’AGROECOLOGIA URBANA, UN INDICADOR DE SALUT  
 
La Ciutat moderna que hem dissenyat Arquitectes i Urbanistes, darrerament i 
sorprenent ha adquirit un grau d’autonomia respecte dels vincles originals amb la 
Cultura i la disciplina Urbanística, que les permet créixer i evolucionar a banda dels 
referents clàssics del disseny, la construcció i la urbanització, amb una tossuderia 
periarquitectònica i periurbanística, si més no, curiosa.  
 
la magnitud de l’impacte ambiental associat a l’acció humana posa en qüestió la 
categoria antropocèntrica clàssica d’agent del canvi climàtic, emplaçant-lo en una 
posició perifèrica, incorporat al Factor Ambiental,      que és determinant en l’evolució 
dels sistemes inestables com ho és l’Ecosistema Terra.  
 
En endavant, si parem l’atenció a temes sensibles per l’emotivitat que son 
determinants en escollir el lloc per viure, i altres discursos Mediterranis que parlen de 
qualitat de vida, benestar i Biohabitabilitat, probablement accedirem a fer una 
aportació tècnica que resulti interessant en aquesta nova etapa d’apoderament de la 
informació per la ciutadania, aportant “coneixement” i interpretant en clau 
“emotivarquitectònica” i “emotivurbanística” els nous anhels.  
 
Aquesta Jornada “L’AGROECOLOGÍA URBANA, UN INDICADOR DE SALUT” reivindica la 
Biodiversitat a la Ciutat, aposta pel manteniment i la protecció de l’activitat productiva 
agrícola “present” a l’entorn urbà com a garantia de Salut i Higiene Socioambiental, i 
proposa revertir la tendència indiscriminada de l’urbanisme clàssic a expulsar 
elements que poden significar vincles de “Bioemotivitat”. 
I vol assajar la posada en escena d’un nou model d’actuació dels col�lectius 
professionals tècnics i humanistes en la nova dinàmica urbana, que ubica a cada 
agent en funció de la seva capacitat i voluntat a aportar coneixement i intel�ligència 
al procés. 
 

La Ciudad Moderna diseñada por Arquitectos y Urbanistas, está adquiriendo un 
sorprendente grado de autonomía respecto de los vínculos que se le supone con la 
Cultura y la disciplina Urbanística, que le embarca en una deriva desinhibida de los 
referentes clásicos tectónicos y urbanísticos, luciendo una actitud periarquitectónica y 
periurbanística que da que pensar. 
 

la magnitud del impacto ambiental asociado a la acción humana pone en cuestión 
la categoría antropocéntrica clásica de agente del cambio climático, ubicándolo en 
una posición periférica, incorporado al Factor Ambiental,  que es determinante en el 
proceso evolutivo de los sistemas inestables como lo es el Ecosistema Tierra.  
 

Es posible que con una mayor atención a las “emotividades” que acompañan a la 
elección del Hábitat y con el aliño del Mediterráneo, la revalorización de la calidad de 
vida, el bienestar y la Biohabitabilidad. Acertemos a redefinir un itinerario técnico 
“interesante” para esta nueva etapa del apoderamiento de la información por la 
ciudadanía, que redunde en un ambiente receptivo a la aportación de un renovado 
“conocimiento” técnico, “emotivarquitectónico” y “emotivurbanístico”. 

 
Esta Jornada “LA AGROECOLOGIA URBANA, UN INDICADOR DE SALUD” reivindica la 
Biodiversidad, el mantenimiento y protección de la Actividad Productiva Agrícola 
“visible” en la Ciudad, como garantía de Salud e Higiene Socio ambiental. Propone 



  

revertir la tendencia a excluir y ahuyentar elementos que posiblemente pueden 

resultar “imprescindibles” para mantener la Bioemotividad. Y quiere ser un ensayo a 
escala 1:20.000 de un nuevo modelo de actuación responsable de los colectivos 
profesionales técnicos y humanísticos en una nueva dinámica urbana que pone a 
cada uno en su lugar en base a su capacidad y generosidad a aportar conocimiento 
e inteligencia  al proceso. 

 
 
 
PROGRAMA 

Introducció: Toni Solanas, arquitecte i President d’AuS 

Bloc 1 

Dr. Ángel Calle Collado, professor del Instituto de 
Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad 
de Córdoba. 
L’Agroecologia i la Sostenibilitat Urbana 

Dra. Cynthia Echave, arquitecta, coordinadora de 
projectes vinculats amb mobilitat i espai públic, urbanisme i 
espais verds a l’Oficina d’Ecologia Urbana de Barcelona 
La cerca de nous espais de convivència 

Elisabeth Silvestre, Doctora en Biologia i Experta en 
Biohabitabilitat. Hàbitat Saludable. 
Projecte d’Urbanització amb criteris de Geobiologia, 
Biohabitabilitat i la Sostenibilitat a Múrcia 

Bloc 2 

Sandra Bestraten, arquitecta, professora de l' Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat, UPC 
La Fitodepuració com una via de gestió sostenible dels 
residus urbans i Sostenibilitat Urbana a Medellín 

Lluís Grau, arquitecte, vocal d'AuS, i Pep Riera, pagès co-
fundador d’Unió de Pagesos 
Projecte de Ciutat estratificada en vertical amb 
Hivernacles Productius i embornals de Co2 

Debat obert amb convidats a la Fila Zero 
Modera: Sergi Lopez-Grado i Padreny, arquitecte, Vocal 
de la Junta d’AuS 



  

 

PONÈNCIES 
 
 
ANGEL CALLE COLLADO 
 
Sociólogo 
 
Trabaja actualmente en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) 
de la Universidad de Córdoba. Publicaciones en el terreno sociológico son 
Nuevos Movimientos Globales (2005, Ed. Popular) y la edición del libro 
Democracia Radical (2011, Ed. Icaria), que presentará mañana en la sede de 
Icaria. Participa en diversos grupos de consumo agroecológicos. Y es también 
autor de los poemarios Los Vínculos (2005, Isla Varia) y Utopistas y Desutópatas 
(2008, Baile del Sol) y Deseos a la Calle (2011, Corona del Sur).  
 
Ponencia 
 
La creciente huella ecológica de las ciudades, los conflictos de intereses entre 
ciudadanía y élites económicas, la emergencia de respuestas en clave de 
participación nos invitan a plantear una mirada agroecológica de la ciudad. 
Una mirada desde la experiencia de iniciativas en marcha en otras ciudades 
del mundo: agricultura urbana y periurbana, municipios por la soberanía 
alimentaria, paisajes urbanos productivos ininterrumpidos, consumo social, etc. 
 
 
CYNTHIA ECHAVE 
 
Arquitecta - Coordinadora de Projectes Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona 
 
Es va doctorar al 2007 per la Universitat Politècnica de Catalunya i la seva 
experiència recau en la elaboració d’estratègies d’ordenació urbana amb 
l’aplicació d’una visió científica i holística dels criteris ecològics.  
 
Col�labora a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona des del 2003 en 
projectes vinculats al urbanisme ecològic, especialment en l’habitabilitat a 
l’espai públic i el verd urbà.  Entre els projectes que ha coordinat es destaquen 
en l’àmbit del verd urbà: Definició dels corredors verds urbans a Barcelona, 
l’Estudi del potencial de cobertes i murs verds a Barcelona i l’Anàlisi 
d’habitabilitat urbana a Barcelona. 
 
Resum ponència : “La cerca de nous espais de convivència”  
 
Els reptes que es presenten els nostres hàbitats urbans estan enfocats 
principalment a reduir els impactes ambientals que produeixen. Per tal 
d’aconseguir-ho es necessari incorporar estratègies que permetin el 



  

desenvolupament d’una societat amb estils de vida més sostenibles. 
L’ordenació d’espais que promoguin nous usos ja siguin de tipus públic i/o 
comunitària, són un reclam que cada vegada la societat anirà exigint més.  
La cerca de nous espais de convivència, fa referència a la importància 
d’incorporar nous instruments d’avaluació, d’ordenació i gestió amb la finalitat 
de incrementar la consciencia ambiental i cohesió social, mitjançant 
l’aprofitament dels espais comunitaris. La ponència fa un especial incís sobre 
els elements estratègics com són els corredors verds, les cobertes i murs verds. 
 
 
ELISABETH SILVESTRE 
 
Doctora en Biologia i Experta en Biohabitabilitat. Hàbitat Saludable. 
 
Doctora en Biologia, Genetista i Experta en Salut i Hàbitat. Divulgadora i 
Assessora en Biohabitabilitat al front d’Hàbitat Saludable, és docent d’aquesta 
temàtica en diferents programes formatius i postgraus. Autora dels llibres 
“Geobiologia y Biohabitabilidad” (Ed. GEA 2007) i “Casa Saludable” (Ed. 
Cúpula 2009). Membre d’Aus (Arquitectura i Sostenibilitat del Col�legi 
d’Arquitectes –CoAC-).    
 
Presentació ponència 
 
Es presenta el projecte d’actuació urbanística residencial a Jumilla –Murcia-, 
en un paratge natural de 2180400 m2, que contempla l’estudi de la flora i la 
fauna autòctona, el potenciar la vegetació autòctona i els cultius ecològics, 
l’autosuficiència energètica –amb un camp solar fotovoltaic-, la depuració 
d’aigües, segregació del tràfic i peatonalització, la sostenibilitat local i els 
habitatges bioclimàtics i sota paràmetres de la bioarquitectura. La presentació 
es centrarà en destacar com s’ha incorporat criteris de Geobiologia i 
Biohabitabilitat en el disseny i la zonificació dels espais a construir destinats a 
zones de màxima permanència de persones.      



  

 
 
SANDRA BESTRATEN 
 
Arquitecta, professora de l' Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, UPC 
 
Presentació ponència 
 
La gestió dels residus és un gran repte en les ciutats del futur, en especial vells 
abocadors absorvits en 2 o 3 dècades per la trama creixent de la ciutat. 
Aquest és el cas del Morro d’escombreries del Barri de Moravia a la ciutat de 
Medellín, Colòmbia. Entre els anys 1972 i 1984 és dipositaven 100 tones diàries 
de residus que s’han convertit en un gran turó de 30 metres d’alçada sobre el 
qual es van instal�lar informalment les persones dedicades al reciclatge.  
Des de fa uns anys, des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, UPC i altres 
administracions públiques, s’han posat en marxa tot un seguit d’actuacions 
amb l’objectiu d’aconseguir la restauració ambiental del Morro de Moravia. 
S’han dedicat una part important dels esforços a la gestió dels lixiviats 
resultants de la descomposició dels residus per minimitzar el seu impacte en la 
salut de les persones i el medi ambient amb criteris de fitodepuració. 
 
 
LLUÍS GRAU  i  PEP RIERA  
 
 
Lluís Grau : arquitecte membre d'AUS i ASA.  
Co-autor de diverses edificacions i propostes urbanístiques que afronten els 
reptes de la sostenibilitat en aquests àmbits. 
 
Explicarà la part del “barri sostenible” sobre els hivernacles de coberta, 
producció agrícola (verdures, hortalisses i algunes fruites), tancament de cicles, 
absorció de CO2,... i la producció arran de terra (arbres fruiters) 
 
Pep Riera : agricultor i fundador i ex-coordinador nacional de la Unió de 
Pagesos 
En Pep es centrarà en els aspectes de producció agrícola (qualitat i quantitat), 
l'aspecte econòmic de produir allà on es consumeix,  l'aspecte social 
d'integració del pagès en l'àmbit urbà i la necessitat de regulació de l'activitat 
si s'executés tal com proposem al “barri sostenible”. 


