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Actes previstos 
 
Dissabte  18/11/2016 
 
Visita a Pont de Querós i dinar de tardor 

Visita  a les instal·lacions que l’empresa Pont de Querós té a Folgueroles, a prop de Vic.  
Es tracta d’una empresa especialitzada en la inclusió de fibres vegetals (vímet/salze, 
ratan, medul.la, castanyer,...) en diferents facetes de la vida.  
S’adapten a les necessitats actuals per tal de dissenyar solucions naturals i sostenibles en 
projectes d’urbanisme, arquitectura, paisatgisme i interiorisme. 
Visitar del cultiu i la nau on es preparen els muntatges,  tot situat a Folgueroles i per tant 
visitable a peu.  
Després, dinar de tardor a Llerona, a casa de la Núria Pedrals 
 

 
 
 
Divendres 16/12/2016, 16:00 h 
 
Visita a “La casa por el tejado” 

Visita a la seu de “La casa por el tejado” a Barcelona (Roger de Llúria 41), de la mà del 
Gerardo Wadel, director de I+D/Qualitat. 
Ens explicarà el procés de gestió, disseny i construcció dels àtics que se situen sobre 
edificis existents.  
Segons el seu web, es tracta de construccions lleugeres, amb impacte ambiental mínim i 
respectuoses amb el lloc on s’ubiquen. 
http://www.lacasaporeltejado.eu/es/ 
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Divendres  13/01/2017, 16:00 h  
 

Visita al centre cívic Cristalerías Planell, barri de Les Corts, Barcelona 

Equipament públic destinat a allotjar un centre de formació d’adults, una seu del 
consorci de normalització lingüística i un hotel d’entitats, en una parcel.la triangular del 
districte de Les Corts. Dues de les tres cares del solar queden definides per la façana 
protegida de l’antiga cristalleria Planell que es va establir al carrer Anglesola l’any 1913. 
Obra de H Arquitectes, proposen una secció que permet el control i la gestió de l’aire en 
condicions naturals, a partir de l’ús de xemeneies solars i barrets amb efecte venturi. 
Ens guiarà el Josep Ricart 
http://www.harquitectes.com/projectes/centre-civic-cristalerias-planell-barcelona/ 
 
 
Dissabte  28/01/2017  
 
Taller de mesuraments- a càrrec de Biohabita!  
http://www.biohabita.net/?lang=en 

Lloc: Estudi Cuadern Campanals arquitectes - Barcelona 

Taller de mesuraments de camps, ones i radiacions a càrrec de Biohabita  
Durada de 5 hores, a realitzar en un matí, limitat a 15 persones. 
El preu total és de 450 euros: per tal de finançar-lo, es proposa cobrar una quota de 20 
euros per agrupats i 40 euros per no agrupats. 
El cobrament es pot fer al moment de la inscripció a través de la Marta Marín. 
 
 
Dissabte  11/02/2017 o 11/03/2017 (per confirmar) 
 
Visita a Lleida 
Visita a la casa-despatx del Josep Bunyesc a Lleida, edificis passiu i generador d’energia. 
http://www.bunyesc.com/projectes/10arboretum.html 
 
També proposarem al Ramon Llobera visitar l’edifici de fusta contralaminada de 6 
plantes a la mateixa ciutat de Lleida 
http://ramonllobera.blogspot.com.es/ 
 
 
Dimecres  22/02/2017 18:30h 
 
Jornada sobre NZEB, participants per determinar 

Presentació, entre altres, del projecte d’habitatge desconnectat a Arnes, visitat el passat 
octubre. 

Organitzen: Núria Pedrals, Lluís Grau, Oriol Muntané 
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Dissabte  25/03/2017 

 
Visita a Mas Marroch 
 
Visita a l’espai Mas Marroch, on el Celler de Can Roca organitza celebracions. L’Oriol 
Rosselló, de Bangolo, ens explicarà un projecte on es van autoimposar maximitzar l’ús de 
materials locals i els sistemes tecnològics tradicionals adaptats als artesans locals actuals. 
http://www.bangolo.com/spa/p/portfoli/portfoli/proyectos/96.htm 
 
 
Dimarts  4/04/2017 18:30  
 
Jornada sobre la renaturalització de la ciutat 
 
Participants per confirmar, proposats Josep Selga , biòleg i Roberto Soto, arquitecte.  
Organitza: Marta Goñi 
 
 
Cap de setmana  29-30/04 i 1/05/2017  
 
Visita al Pallars 
 
Visita a edificis del Pallars i a la fàbrica de l’empresa Sebastià (Rialp), amb estada a Saurí. 
L´alberg té capacitat per 20 persones, amb un preu molt reduït, i cuina per nosaltres. 
http://www.sebastia.es/?lang=en 
 
 
Dijous i divendres  25 i 26/05/2017  
 
IV Congrés d’Arquitectura i Salut – Trobareu el programa preliminar al final del document 
 
 
 
Dimecres  14/06/2017 18:30  
 
Jornada sobre la reducció del vehicle privat a la ciutat 
 
Estratègies per a la reducció del vehicle privat i la contaminació a la ciutat. 
Participants per confirmar, proposats Ole Thorson, Cynthia Echave, Coque Claret. 
Possible participació de Mercedes Vidal, regidora de mobilitat 
Organitza: Sergi López-Grado 
 
 
ACTES PROPOSATS SENSE DATA ADJUDICADA 
 
 

• Visita a la fàbrica de ceràmiques Cumella 
http://www.cumella.cat/ 
 
 

• Visita a l’edifici d’oficines de Schwartz-Hautmont, a Vila-seca, Tarragona, amb el 
Coque Claret i el Dani Calatayud 
http://www.aidaproject.eu/library/wp2_study_tours/study_tours_spain/st_tarragon
a/201410_info_es.pdf 
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IV Congrés d’Arquitectura i Salut – Programa preliminar  
 
25 i 26 de maig 2017  COAC - CCCB      
 
 
DIJOUS DIA 25 
 
9,00 – 9,30 h. Acreditacions 
9,30 – 9,45 h.  Inauguració del Congrés.  
                     Ada Colau / LLuís Comerón  
  
Taula 1 .  REPENSAR  LES CIUTATS (DEL FUTUR) 

Ciutats sostenibles, entorns naturals, socials i saludables 
 
9,45–10,45h.  Conferència:           

La ciutat ecosocial. Yayo Herrero, directora de FUHEM 
10,45-11,15h.  Pausa 
11,15-13,00h.  Taula rodona   (25’ cadascú) 

Moderador: Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia 
Tecnociencia i ciutat. Jorge Riechman. Doctor en ciències polítiques, 
filòsof, ecologista. 
Eines de divulgació i coneixement  Eloi Julià xxxx càrrecs. 
Ciutats verdes i productives  Jon Minchin (IAAC) responsable del Mas 
Valldaura. 
Títol   Ton Salvadó Director del model urbà de Barcelona 

13,00-14,00h.  Preguntes i debat 
14,00-16,00h.  Pausa 
 
Taula 2 .  BIOHABITABILITAT: LA REVOLUCIÓ PENDENT 

Garantir la qualitat ambiental dels espais interiors   
 
16,00-17,00h.  Conferència:  

De la Geobiologia a la Biohabitabilitat. Mariano Bueno, expert en 
Geobiología i Biohabitabilitat. 

17,00-18,30h.  Taula rodona  (30’ cadascun) 
Moderador: Albert Punsola, periodista  
Títol   edifici malalt?  Cati Chamorro  
Títol Nicolás Olea, Catedràtic de medicina de la Universitat de Granada. 
Títol   estudiant d’Olea  

18,30-19,30 h. Preguntes i debat 
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DIVENDRES DIA 21  
 
Taula 3 .  ARQUITECTURA NATURAL  

Ressentir l’entorn, les formes i la llum  
 
9,00-9,30h.  Acreditacions 
9,30-9,45h. Presentació conferenciant 
9,45-10,45h.  Conferència CONVIDAT ESPECIAL 

Geometria Sagrada, el geni del lloc. Stéphane Cardinaux, arquitecte 
Lausanne. 

10,45-11,15h.  Pausa 
11,15-13,00h.  Taula rodona (25’ cadascun) 

Moderador: Albert Solé, periodista Ara 
Arquitectura, antroposofia i formes orgàniques. Joan Melé, arquitecte. 
Geometría sagrada en arquitectura. Carlos Martín La Moneda, arquitecto.  
Geometria Sagrada en arquitectura? Assumpció Vilaseca, arquitecta. 

   Espais sagrats en arquitectura  Josep M. Mallarach 
13,00-14,00h.  Preguntes i debat 
14,00-16,00h.  Pausa 
 
16,00-19,00h   Visites ESPAI TXEMA   

4 visites guiades inici cada hora: 16, 17, 18, i 19 
 
 
Organitzen: 
 


