
 
 

JORNADES DE BIOARQUITECTURA 
Dia 27 de Setembre  

 
J3. LA TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS 

Des de la premissa "pensa global, actua local", ens aproparem a la possibilitat que tenim de transformar el nostre entorn perquè sigui mes sostenible i ecològic, és des del concepte de local 
que podem canviar les ciutats, d'una manera o altra tots podem intervenir en la transformació de les ciutats existents, individualment o de forma col·lectiva, des dels moviments socials, etc.. i 
per tant la podem conformar segons les nostres necessitats. Quins exemples de transformació existeixen que ja estan en funcionament? A quins reptes ens enfrontem? Dins l'estructura en la 
que vivim l'impuls social va per davant de qualsevol canvi. Quin paper juguen les administracions en el procés. Com poden l’urbanisme i l’arquitectura participar de tot això. Perseguim que 
experts de diferents matèries ens ajudin a entendre on som, cap a on pot ser que anem i com podem promoure el canvi dels nostres entorns urbans. És el moment de proposar un canvi per a 
les nostres ciutats. 
 

9:00h. Recepció i presentació de la jornada. 
9:30h. Primera ponència 

LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES COM OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ  
Isabel Sierra. Doctora en Psicologia. 
Experiència en planificació i organització de projectes locals. Desenvolupament al sector públic i concertat en àmbits de salut, benestar social i educació superior.  

10:00h. Segona ponència 

REFLEXIONS CRÍTIQUES DE L'URBANISME ACTUAL   
Xavi Matilla. Arquitecte urbanista. 
Cofundador de l’estudi Territoris XLM. Professor d’urbanisme de l’ESTAV.  

10:30h. Esmorzar 
11:00h. Tercera ponència 

MICRO-URBANISME: ACCIONS D’ACUPUNTURA A L’ESPAI URBÀ 
Anna Guitérrez. Arquitecta urbanista. 

Combina la investigació teòrica amb la pràctica professional a través de concursos d’urbanisme que realitza a través de la plataforma oberta UNDERPROJECTLAB  
11:30h. Quarta ponència 

EL CAS DE L’ECO-BARRI LAS FONSES-BOIS VIEUX, ESTRATÈGIES I PRINCIPIS URBANÍSTICS 
Mònica Beguer. Arquitecta urbanista. 
Cofundadora de l’estudi Territoris XLM.  

12:00h. Cinquena ponència 

INTERVENCIONES SOCIOURBANAS: LECCIONES APRENDIDAS 
Teresa Tapada. Doctora en antropologia. 
Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora en projectes RDI competitius. 

12:30h. Activitat programada 
13:30h. Taula rodona i debat 

 
 
Informació general 
Horari: de 9 a 14h. 
De cara a l'Octubre d'aquest any al Tecnocampus s'iniciarà un postgrau de Bioarquitectura, aquestes jornades fan referència a temàtiques que es desenvoluparan de manera mes extensa dins el programa d'aquesta 
formació. Aquestes jornades són obertes a tots els públics. 
 
Inscripcions 
Preu per jornada: 10 euros. 
Inscripció conjunta a les 3 jornades: 25 euros. 
http://www.tecnocampus.cat/ca/bioarquitectura 
 
Organitza: 


