
IV CONGRÉS ARQUITECTURA I SALUT 

Perfils ponents i moderadors  

TAULA 1. REPENSAR LAS CIUDADES (DEL FUTUR) 

YAYO HERRERO PONENT 

    

Llicenciada en antropologia social y cultural, Educadora Social e Enginyera Técnica Agrícola. 
Actualment es Directora de FUHEM, fundació independent que promou la justícia social, la 
profundització en la democràcia i la sostenibilitat ambiental. Es també excoordinadora de 
Ecologistas en Acción, i professora  de la Càtedra Unesco d’Educació ambiental a la Universitat 
de Madrid. Ha escrit nombrosos llibres sobre aquests temes y sobre Ecofeminisme. 

ANTONIO CERRILLO  MODERADOR 

!    

Periodista especialitzat en medi ambient en La Vanguardia. Premio Nacional de Periodisme 
Ambiental 2004. Coautor del llibre Periodisme ambiental, anàlisis de un canvi cultural en España.  



JORGE RIECHMAN PONENT 

Jorge Riechmann és assajista, escru poesía, actua amb questions d’ecologia social i és docent 
de filosofia moral i política a Madrid (UAM). Dos extensos trams de la seva poesia estan reunits 
en Futuralgia (poesia 1979 a 2000, Calambur 2011) i Entreser (poesia 1993 a 2007, Monte Ávila 
2013). El seu poemari més recent és Himnos craquelados (Calambur 2015). Els seus assajos 
més recents son Autoconstrucción (Catarata, 2015) i ¿Derrotó el smartphone al movimiento 
ecologista? (Catarata, 2016). El seu blog: www.tratarde.org . Compte de Twitter: 
@JorgeRiechmann 

ELOI JUVILLÀ PONENT 

Arquitecte del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, un instrument 
d’assistència als ajuntaments de la demarcació, perquè aquests puguin oferir a la ciutadania uns 
equipaments, uns espais públics i uns serveis de qualitat.  
Ha estat coordinador de les jornades “d’Urbanisme i Gènere. Una visió necessària per a tothom”, 
i participant en el grup de treball per a la configuració d’un nou model de desenvolupament 
territorial a Catalunya (2009-2010). Actualment és membre del grup de treball “Entorn Urbà i 
Salut” de la Diputació de Barcelona, amb el qual van guanyar el Premi Europeu del sector públic 
(EPSA) l’any 2015. 
Ha gestionat , des de l’any 2000, estudis i projectes d’espai públic i equipaments en la 
demarcació de Barcelona. En els darrers anys està coordinant  una sèrie d’accions adreçades a 
la millora de la qualitat de l’espai públic i  la renaturalització de les ciutats. coordinador de la guia 
i cercador online per a la selecció d’espècies del Verd urbà (2016) i del curs Biophilic cities: 
regenerar la ciutat amb la renaturalització (CUIMPB 2015). 

http://www.tratarde.org


JONHATAN MINCHIN PONENT 

!    

Arquitecte. Coordinador del Grenn Fab Lab, Food Lab y Energy Lab de Can Valldaura de 
l’IAAC. 

TON SALVADÓ PONENT 

�               
  
Arquitecte. Director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, dins l’Àrea d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. Professor a les escoles d’arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Reus 
(EAR). És premi FAD d’arquitectura el 1990, premi del Patronat de la ciutat Antiga de Vic 1995 i 
premi Sedigas 1997. 



TAULA 2. BIOHABITABILITAT: LA REVOLUCIÓ PENDENT 

MARIANO BUENO PONENT 

Expert, pioner i gran divulgador de la Geobiologia i la Bioconstrucció. La seva intensa tasca 
docent i de recerca l’han fet abordar la salut en l’entorn de k’habitatge entorn al concepte de la 
Biohabitabilitat, del qual és el seu creador. Imparteix cursos teòrico-pràctics que imparteix per 
tota la península i en varis paissos de Latinoamérica. Realitza prospeccions geobiològiques 
d’habitatges, assessora a arquitectes i particulars en temes d’ecobioconstrucció i col.labora 
habitualment amb revistes de salut natural. Autor de llibres com “Vivir en Casa Sana”, “El gran 
libro de la casa sana”, “Casa saludable”, entre altres. 

ALBERT PUNSOLA MODERADOR 

  

Periodista, especialitzat en medi Ambient. Col·laborador de la revista Ciudad sostenible. 
Ha escrit al diari Ara. Col·labora en diversos mitjans i empreses. 



CATALINA CHAMORRO PONENT 

Biòloga. La seva experiència professional, ha estat centrada en l’àmbit de la Salut Pública, en 
l’Administració Local.  Al llarg de 25 anys va ser responsable dels serveis de Salut Pública en 
l’ajuntament del Prat de Llobregat, i des de l’any 2007 és la Cap de Servei de Salut Pública a la 
Diputació de Barcelona. Va ser coordinadora de la Xarxa Catalana de Ciutats saludables durant 
el període 1998-2000. 
Forma part del Grup promotor del projecte “Entorn urbà i Salut”, de la Diputació de Barcelona, 
que va ser guardonat amb el premi EPSA 2015 al millor projecte transversal. 
Des de març de 2015 és també Presidenta de  la Societat de Salut Pública de Catalunya i 
Balears 

NICOLÁS OLEA PONENT 

És Catedràtic de Medicina en la Universitat de Granada i Coordinador de Recerca de l’Hospital 
Clínic de Granada. Especialista en Radiologia i Oncologia. Amb 30 anys d’experiència docent, la 
seva línea de recerca predominant és la influència dels agents ambientals en la salut (de forma 
amplia) i la recerca de marcadors primerencs. És un dels puntals en medicina ambiental i està 
immers en una gran quantitat de projectes de recerca nacionals e internacionals.  



MARIETA FERNÁNDEZ PONENT 

És professora titular de la Universitat de Granada, Departament de Radiologia i Medicina Física. 
Grup de Recerca: Oncologia Bàsica i clínica. Departament: Universitat de Granada. Radiologia i 
Medicina Física.  

TAULA 3: ARQUITECTURA NATURAL 

STÉPHANE CARDIANUX PONENT 

Stéphane Cardinaux –arquitecte suís i formador en geobiologia i bioenergia desde fa quasi 20 
anys–, fascinat pels processos de interacció entre el visible i el invisible, ha dedicat i dedica bona 
part del seu temps a mesurar i observar aquests processos. Amb això, busca reconciliar la 
ciència i la tradició mil.lenària per medi d’una simbiosi entre la percepció extrasensorial, les 
percepcions i sensacions corporals i les mesures obtingudes amb equips com el GDV, el Vega-11 
i el Bioscope. 



XAVIER DURAN MODERADOR 

!   

Periodista i químic. Des de 1989 es dedica la periodisme científic. Ha publicat diversos llibres de 
narrativa, assaig i divulgació científica. És l’editor del programa de TV3 el Medi Ambient. Ha 
guanyat diversos premis entre ells el Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General”. 

EDUARD MELÉ PONENT 

     

Arquitecte. Estudi AOS Arquitectura Orgànica Sostenible. Ha estudiat la línia de pensament 
anomenada Antroposofia, de Rudolf Steiner i ha estudiat 2 anys al Goetheanum, en Dornach 
(Suiza). 

CARLOS MARTÍN LA MONEDA PONENT 

Arquitecte Superior amb l’especialitat d’urbanisme per l’Escola Superior d’Arquitectura de la 
Universitat de Navarra. La seva activitat professional com a arquitecte es compagina amb la 
docència i la gestió de tallers. És formador de la Formació Completa en Geometría Sagrada i 



Ressentir. Participa en el Màster de Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura de la Universitat de 
Girona i la Fundación UdG: Innovació i Formació, i en el Postgrado de Salud y Harmonia de 
l’Hàbitat que organitza el Col.legi d’Arquitectes de Barcelona COAC i l’Escola Sert. 

ASSUMPCIÓ VILASECA PONENT 

Arquitecta. Formadora de la Formació en geometría Sagrada i Resentir. Máster en 
Bioconstrucció. 


