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Jornada Entorn urbà saludable 
15 d’octubre de 2015 
De 9.00 h a 14.00 h 
Sala d’Actes Edifici El Vagó 
 
 
Presentació: 
 
L’Organització Mundial de la Salut en l’informe de la Comissió sobre determinants de la salut 
(2008), apunta que un entorn físic saludable és essencial per garantir l’equitat en salut i recomana 
vetllar per tal que la planificació urbana promogui estils de vida saludables i entorns segurs.  
 
Fruit del treball intersectorial entre diverses Àrees de la Diputació de Barcelona, en l'Àmbit 
d'Intercanvi Tècnic, Entorn urbà i salut, des del Servei de Salut Pública es van realitzar dues 
edicions de la Jornada els anys 2011 i 2012. 
 

Des del Servei d’Equipaments i Espai Públic es proposa la realització de la III edició de la Jornada 
Entorn urbà saludable, que té com objectiu incorporar la perspectiva de salut en el disseny dels 
pobles i ciutats. 
 

Els ponents són experts de diferents àmbits i disciplines. La Jornada proposa combinar ponències 
de discurs teòric i resultats científics amb experiències pràctiques del món local. 

 

Objectius: 
 
- Potenciar el foment d’entorns urbans saludables, en el marc de l’estratègia de l’OMS i de la 

Unió Europea. 
- Capacitar als tècnics perquè puguin valorar l’impacta de l’entorn urbà sobre la salut 
- Donar a conèixer les eines existents per planificar, dissenyar i gestionar equipaments, espais 

públics i habitatges, incorporant la perspectiva de salut 
- Proporcionar informació als tècnics de com garantir la qualitat ambiental per evitar riscos a la 

salut i promoure estils de vida saludable. 
 
Destinataris: 
 
Electes, responsables i personal tècnic municipal dels àmbits d’urbanisme i habitatge, d’obres i 
serveis, i d’altres àrees relacionades amb el tema. 
 
Programa: 
 
8:30h -  Recepció i acreditació 
 
9:00h -  Benvinguda i presentació:  
 
Representat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
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9.15h Ponència evidència científica:  
 
- Projecte/estudi Tapas i Pasta ( estudis que demostren la implicació de la mobilitat motoritzada 

en la contaminació de els ciutats i la salut de les persones). 

David Rojas Rueda - CREAL - Centre for Reserach in Environmental Epidemiology. 

 
10.00h Ponència teòrica:  

- Qualitat ambiental:  reducció del soroll. 

David Casabona- Cap de l’Oficina Tècnica de Control Ambiental de la Diputació de Barcelona. 

 
10.45h Pausa Cafè:  

11.15h La capacitat dels ajuntaments per transforma r l’espai públic:  
 
- Màrius Navazo – Gea21. 

(En aquesta ponència es farà un emmarcament teòric, però a la vegada anirà acompanyada de diversos exemples, 
especialment Nova York -com a cas internacional- i Granollers –com a cas proper). 

 

12.15h La salut i el reapoderament de l’espai públi c a partir de les iniciatives ciutadanes: 
  
- Isabela Velazquez- Gea 21 

(En aquesta ponència de 40’ es farà un breu emmarcament teòric, però sobretot se centrarà l’atenció en l’herència 
dels provos holandesos, el Community Planning a Nova York i Seattle –des dels anys 60 a l’actualitat, així com 
també exemples propers de Vitoria, San Sebastián i el programa la Ciudad Amable impulsat per la Junta de 
Andalusia). 

 
12.55h Una iniciativa en camí: el barri Centre-Creu eta de Sabadell:  
 
- Oriol Martori de Urbaning. 
 

13.15h Debat final i preguntes:  

- Moderador: Eloi Juvillà - Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona. 

- Màrius Navazo – Geògraf, Gea21. 

- Isabela Velazquez - Gea 21. 

- David Casabona - Diputació de Barcelona. 

- Oriol Martori de Urbaning. 

 
14.00h Cloenda. 
 
 


