Ciutats intel·ligents i saludables
Vivim en ciutats intel·ligents i saludables?
Apostem per innovar sense perdre de vista els

20 i 21
de
juny
de
2013

coneixements de la tradició?

L’ambient interior dels edificis
Com millorar el benestar i confort?

Nous paradigmes en arquitectura
Com crear espais que fomenten el benestar i
la salut?

Arquitectura, salut i ètica
On són els límits, qui els posa?

Sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova, 5 - Barcelona
Congrés en castellà

DIJOUS, 20 DE JUNY
9.00 - 9.30 h

ACREDITACIONS

9.30 - 10.00 h

INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS

Toni Solanas, president agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC
Valentina Maini, presidenta de Bioarquitectura Mediterránea
Alicia Tornos, vicepresidenta de l’Asociación de Estudios Geobiológicos

TAULA 1: CIUTATS INTEL·LIGENTS I SALUDABLES

Vivim en ciutats intel·ligents i saludables?
Apostem per innovar sense perdre de vista els coneixements de la tradició?

10.00 - 11.00 h

CONFERÈNCIA

11.00 - 11.30 h

PAUSA

11.30 - 12.45 h

TAULA RODONA

12.45 - 13.30 h

PREGUNTES I DEBAT

13.30 - 16.00 h

PAUSA

Les smart citys sota el prisma de l’urbanisme ecològic i saludable
José Luís Oyón, arquitecte i urbanista

Modera: Tomàs Molina, periodista i meteoròleg TV3
Ponents:
Ciutats en transició
Antonio Scotti, permacultor
La pobresa energètica i la salut
Coque Claret, arquitecte
Indicadors per un model de canvi
David Pàmpols, arquitecte

TAULA 2: L’AMBIENT INTERIOR DELS EDIFICIS
Com millorar el benestar i confort?

16.00 - 17.00 h

CONFERÈNCIA

17.00 - 17.30 h

PAUSA

17.30 - 18.45 h

TAULA RODONA

18.45 - 19.30 h

PREGUNTES I DEBAT

Indicadors ambientals de benestar i confort en l’edificació
Carles Labèrnia, arquitecte tècnic

Modera: Ana Macpherson, periodista La Vanguardia
Ponents:
El confort i els materials naturals
Albert Cuchí, arquitecte
Aprofitar els beneficis de viure a la mediterrània: la bioclimàtica
Toni Pericó, arquitecte
Opcions de rehabilitació interior saludable
Mireia Mas, Ivet Compañó, arquitectes

DIVENDRES, 21 DE JUNY
TAULA 3: NOUS PARADIGMES EN ARQUITECTURA

Com crear espais que fomentin el benestar i la salut?

10.00 - 11.00 h

CONFERÈNCIA

11.00 - 11.30 h

PAUSA

11.30 - 12.45 h

TAULA RODONA

Biohabitabilitat i Neuroarquitectura: cap a hàbitats que promoguin la salut
Elisabet Silvestre, biòloga

Modera: Pilar Sampietro, periodista RNE
Ponents:
Per prescripció mèdica
Joaquim Fernández-Sola, metge
Zones blanques
Valentina Maini, arquitecta
La ciutat en el nou paradigma
Àngels Canadell, filòsofa

12.45 - 13.30 h

PREGUNTES I DEBAT

13.30 - 16.00 h

PAUSA

TAULA 4: ARQUITECTURA, SALUT I ÈTICA
On són els límits, qui els posa?

16.00 - 17.00 h

CONFERÈNCIA

17.00 - 17.30 h

PAUSA

17.30 - 18.45 h

TAULA RODONA

18.45 - 20.00 h

PREGUNTES I DEBAT

20.00 h

CLOENDA DEL CONGRÉS

Ètica, professió i límits
Marc Antoni Broggi, metge

Modera: Eduard Sanjuán, periodista TV3
Ponents:
La identitat i l’esforç de gaudir d’un habitatge
Ada Colau, portaveu PAH
Els tècnics i la gestió municipal
Itzíar González, arquitecta
Les noves malalties ambientals, SQM i EHS
Jaume Cortés, advocat

Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

PONENTS I MODERADORS
José Luís Oyón
Arquitecte i urbanista.
Professor titular del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de
l’ETSAV-UPC.
Coautor de “Atlas histórico de las ciudades europeas I y II”.
PONÈNCIA: Les smartcitys sota el prisma de l’urbanisme ecològic i
saludable
TAULA 1: CIUTATS INTEL·LIGENTS I SALUDABLES
Vivim en ciutats intel·ligents i saludables? Apostem per innovar sense perdre de vista els coneixements
de la tradició?
Tomàs Molina
Periodista, meteoròleg i presentador de TV3.
Dirigeix i presenta “Espai Terra”, un programa que gira entorn de la natura,
el respecte pel medi ambient i les tradicions vinculades a la nostra terra i
la nostra cultura.
Moderador

Antonio Scotti
Professor i dissenyador en permacultura, Barcelona en transició.
Ha ajudat a desenvolupar la xarxa de permacultura ibèrica i l’associació
de Permacultura “Cambium Permacultura en Formación”.
Professor del curs on line de la UOC i Gaia Educació “Gaia Educación.
Design for Sustainability”.
Ponent: Ciutats en transició

Coque Claret
Arquitecte i professor de l’ETSAV-UPC de Sant Cugat.
Expert en solucions constructives i pràctiques professionals “alternatives”
a l’arquitectura. Amant de la realització pràctica i del debat teòric/crític
sobre temes relacionats amb arquitectura i urbanisme sostenible. Impulsor
del laboratori d’investigació.
Ponent: La pobresa energètica i la salut

David Pàmpols
Arquitecte per l’ETSAB, amb estudi propi -a Catalunya i a Xile-. Màster en
Bioconstrucció i MBA per EAE Business school/UB.
Arquitecte a l’administració pública a l’Oficina del Centre Històric de
l’Ajuntament de Lleida (1996-2001). Actualment, vocal de Cultura i Publicacions
de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Ponent: Indicadors per un model de canvi

PONENTS I MODERADORS
Carles Labèrnia
Arquitecte tècnic, professor de Materials a l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Lleida.
Especialitzat en patologies, actualment centra la seva activitat en la
Bioconstrucció.
PONÈNCIA: Indicadors ambientals de benestar i confort en l’edificació.

TAULA 2: L’AMBIENT INTERIOR DELS EDIFICIS
Com millorar el benestar i el confort?
Ana Macpherson
Periodista a La Vanguardia.
S’ha especialitzat en temes sanitaris des de fa més de 20 anys. Anteriorment,
ha treballat per a altres mitjans de comunicació com El Periódico.
Moderadora

Albert Cuchí
Arquitecte i professor titular de l’ETSAV-UPC de les assignatures de
Construcció en terra i Arquitectura i medi ambient.
Expert en impacte ambiental de la construcció i un referent en
sostenibilitat.
Ponent: El confort i els materials naturals

Toni Pericó
Arquitecte, dissenyador d’habitatges particulars i jardins, resident entre
Barcelona i Menorca.
Destaca per la sensibilitat en interpretar els espais de llum i d’ombres, tan
característics en la tradició bioclimàtica a la mediterrània.
Ponent: Aprofitar els beneficis de viure a la mediterrània: la bioclimàtica

Mireia Mas, Ivet Compañó
Arquitectes i cofundadores de La Tercera Pell, aporten nous valors a
l’equació de l’arquitectura dedicades al treball de la rehabilitació en
bioconstrucció i a la divulgació de la bioarquitectura, i vetllant per la salut
de les persones i pel medi ambient.
Ponents: Opcions de rehabilitació interior saludable

PONENTS I MODERADORS
Elisabet Silvestre
Biòloga, experta en salut i hàbitat. Col·labora amb arquitectes i metges
assessorant en la temàtica de la biohabitabilitat -com dissenyar, rehabilitar
i construir espais més saludables-, de la que també és docent en màsters i
postgraus d’arquitectura a l’Escola Sert COAC, Elisava, CAATEEB, La Salle.
Coautora del llibre “Casa Saludable” de l’editorial Cúpula.
PONÈNCIA: Biohabitabilitat i Neuroarquitectura: cap a hàbitats que
promoguin la salut
TAULA 3: NOUS PARADIGMES EN ARQUITECTURA
Com crear espais que fomentin el benestar i la salut?
Pilar Sampietro
Periodista a Radio 4 - RNE.
Dirigeix i presenta el programa “Vida Verda”, una finestra per conèixer iniciatives
que ajudin a canviar l’estil de vida cap al respecte pel medi ambient.
El seu darrer projecte és la publicació del llibre “El Jardí amagat”, un recull
de reportatges sobre horts i jardins urbans ecològics.
Moderadora
Joaquim Fernández-Sola
Metge a l’Hospital Clínic de Barcelona, consultor sènior en medicina interna.
Especialista i un referent en la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia
i malalties ambientals emergents com la sensibilitat química i ambiental o
l’electrosensibilitat.
Coautor de “Sensibilidad Química y Ambiental Múltiple”, de Viena Ediciones.
Ponent: Per prescripció mèdica

Valentina Maini
Arquitecta especialista en bioconstrucció. Presidenta de BaM. Pionera i
membre de la xarxa europea de construcció en palla.
Docent de la temàtica de materials ecocompatibles a La Salle, l’Escola
Sert COAC i Elisava. Representant d’Espanya a Leonardo partnership i
emprenedora social pel Banc Mundial.
Ponent: Zones blanques

Àngels Canadell
Filòsofa, professora de la Universitat de Barcelona, forma part del Grup de
Recerca, Innovació i Transformació urbana (CRIT).
Autora, amb Jesús Vicens, de diversos llibres com “La textura de la Vida” de
la Universitat Ramon Llull o “Habitar la Ciudad” de l’editorial Miraguano.
Ponent: La ciutat en el nou paradigma

PONENTS I MODERADORS
Marc Antoni Broggi
Metge, cap dels serveis de cirurgia general de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona.
President de la Societat Catalana de Bioètica, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de diversos màsters.
PONÈNCIA: Ètica, professió i límits

TAULA 4: ARQUITECTURA, SALUT I ÈTICA
On són els límits, qui els posa?
Eduard Sanjuán
Periodista de TV3.
Forma part dels serveis informatius de TV3 des de 1983, on cobreix conﬂictes
internacionals i actualment dirigeix el programa “30 minuts”.
Moderador

Ada Colau
Portaveu de la Plataforma Afectats per la Hipoteca (PAH), des d’on lluita
pel dret a un habitatge digne per a tohom.
Forma part de l’Observatori DESC, plataforma creada amb l’objectiu de
mostrar que tant els drets civils i polítics com els drets econòmics, socials,
culturals i ambientals són drets fonamentals de totes les persones.
Ponent: La identitat i l’esforç de gaudir d’un habitatge

Itzíar González
Arquitecta i urbanista.
Va ser professora de l’ETSAB-UPC; va participar com a tècnica independent
en el procés participatiu de la plaça Lesseps i va ser regidora de Ciutat
Vella a Barcelona.
Ponent: Els tècnics i la gestió municipal

Jaume Cortés
Advocat del col·lectiu Ronda, despatx pioner en la defensa del dret a la
salut, en concret en referència a les malalties ambientals emergents.
Ponent: Les noves malalties ambientals, SQM i EHS

Congrés organitzat per:

Amb la col·laboració de:

