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PATROCINADORS

AMB EL SUPORT DE

II SIMPOSI D’ARQUITECTURA I SALUT
La influència de la COVID- 19 en l’arquitectura sanitària i l’adaptació dels centres
sanitaris
En aquesta segona edició, i donades les circumstàncies sanitàries i socials en què ens trobem des de fa mesos,
creiem interessant abordar la influència de la COVID- 19 des d’un punt de vista arquitectònic posant el focus
en la creació i adaptació d’espais en els centres sanitaris.
Els edificis s'han adaptat a la nova situació en temps record, mitjançant canvis immediats en les seves
instal·lacions, recuperant i rehabilitant espais, redissenyant circuits i construint nous espais. Les constructores i
els professionals de l’arquitectura i enginyeria han intervingut ràpidament per oferir solucions i nous serveis
per reconduir aquesta nova situació.

La sessió es realitzarà en línia i és oberta per a tots els públics.
Objectiu


Abordar els temes i aspectes relacionats amb l'arquitectura i la sanitat des de la perspectiva de
l'eficiència, l'excel·lència, la sostenibilitat, la humanització i modernització de l'espai sanitari i el
benefici del pacient com a usuari.

Dirigit a


Professionals de l'àmbit assistencial i de la gestió, propietaris, professionals de l’arquitectura,
fabricants i constructors, responsables de serveis i manteniment dels centres i empreses de facility
management.

TAULA 1. NOVES INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES COVID-19
La majoria dels edificis hospitalaris actuals no tenen la flexibilitat necessària per augmentar de sobte la seva
capacitat, davant d'una emergència com la provocada per la COVID 19. Durant el primer pic de contagis es van
prioritzar les solucions que, tot i que temporals, permetien augmentar el nombre de llits d'atenció mèdica
general i especialitzada en el menor temps possible. Ara, amb la certesa que l'evolució de contagis de la COVID
serà cíclica i apareixeran altres virus desconeguts, les solucions temporals deixen de ser sostenibles. Els tècnics
especialistes en infraestructures sanitàries, en estreta col·laboració amb els professionals de sector de la salut,
reflexionaran sobre com han de ser les noves infraestructures sanitàries del futur per permetre que cada
sistema sanitari s'adapti, de la manera més eficient possible, a aquest món canviant en què vivim.

TAULA 2. ADAPTACIÓ DELS CENTRES EXISTENTS A LA SITUACIÓ COVID-19
A més de repensar noves tipologies hospitalàries que permetin que els diversos sistemes sanitaris siguin
capaços d'assumir successos inesperats de forma sostenible, és imprescindible abordar el debat sobre com cal
adaptar els equipaments hospitalaris existents davant d’emergències.
Dins de les característiques essencials que ha de tenir una infraestructura sanitària per afrontar una crisi es
troba la flexibilitat, valor fonamental que permet ajustar la distribució dels espais i instal·lacions a la capacitat
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d'hospitalització i de cures intensives, necessària en cada moment. Altres aspectes són la velocitat d'adaptació
i la seguretat dels usuaris a l'hora d'efectuar aquests canvis temporals en un edifici en funcionament. Aquests
factors propis de l'arquitectura poden ser claus a l'hora de donar resposta a una situació d'emergència evitant
la propagació de virus, però són insuficients si s'aïllen de les necessitats dels professionals sanitaris i dels
processos mèdics propis de cada centre. En la situació actual és més important que mai treballar
conjuntament tècnics i sanitaris.

TAULA 3. ADAPTACIÓ DELS ESPAIS NO SANITARIS A SANITARIS DURANT LA COVID-19
En el primer estadi de la pandèmia, la prioritat va ser augmentar la capacitat hospitalària per tal d'atendre el
creixent nombre de malalts de la COVID - 19. Per això, l'adequació d'edificis no sanitaris, com ara hotels i
centres esportius, per a atendre malalts o oferir espais segurs al personal sanitari i possibles positius, va ser
fonamental. A Catalunya, per exemple, en el primer pic de contagis es van triplicar els llits d'UCI. Per
acompanyar la corba de contagis i cobrir els nous espais destinats a la salut, també va ser important la gestió
sanitària i la provisió de nou personal sanitari. Aprendre dels èxits i errors de la gestió de la primera onada de
la crisis ens permetrà millorar davant d'altres circumstàncies d'emergència.

TAULA 4. INNOVACIONS CONSTRUCTIVES I TECNOLÒGIQUES EN EL PERÍODE DE LA COVID-19
Durant el confinament i en aquestes èpoques d'excepcionalitat, els espais interiors cobren gran importància en
les nostres vides. Vam descobrir que l'arquitectura condiciona gran part del nostre dia a dia i que amb bones
pràctiques aquesta és capaç d'aportar-nos benestar i salut. Treballar en dissenys, materials, productes i
solucions que milloren la relació de les persones amb l'entorn construït és molt important en espais on passem
la major part del temps, però sobretot en els hospitals on l'objectiu és la salut de les persones.

PROGRAMA
9:00-09:15h

Benvinguda
SR. MARC ESCOLÀ, Roca Barcelona Gallery Manager a Roca Sanitario
DR. JOSEP IGNASI HORNOS, president de l’ACES

9:15-09:45h

Conferència inaugural: RESPOSTES DE L’ARQUITECTURA DAVANT LA COVID-19
SR. PATRICIO MARTÍNEZ, arquitecte i soci fundador de PMMT

9:45-10:45h

Taula 1. NOVES INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES COVID-19
Moderadora: SRA. ESTHER TOMÀS, en representació d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Directora d’Infraestructures i Tecnologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
SR. PATRICIO MARTÍNEZ, arquitecte i soci fundador de PMMT
SR. JOAN VALLÈS, cap de grup de la Constructora Calaf
SR. VALENTÍN JULIA, director de la Constructora Bosch Pascual
SR. JOAN BAYONA, director de Serveis i Infraestructures del Parc Sanitari Pere Virgili
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10:45-11:45h Taula 2. ADAPTACIÓ DELS CENTRES EXISTENTS A LA SITUACIÓ COVID-19
Moderadora: SRA. IMMACULADA CASADO, en representació del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. Arquitecta tècnica i directora general
a ENNE Gestión Activa de Proyectos, SLP.
SR. ALBERT VITALLER, arquitecte i soci director de Vitaller Arquitectura
SR. JOAN GRANDES, director de Serveis de la Constructora Serom
SR. ENRIC GONZÁLEZ, responsable de Manteniment del Campus CIMA i Campus Mil·lenium
Sanitas
11:45-12:45h Taula 3. ADAPTACIÓ D’ESPAIS NO SANITARIS A ÚS SANITARI PER A LA COVID-19
Moderadora: SRA. ANNA PRATS, en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Arquitecta i tresorera de la demarcació de Barcelona del COAC.
SR. ALBERT PINEDA, arquitecte i fundador de PINEARQ
SR. JOAQUIM ALGARTE, cap d’Àrea d’Infraestructures i Logística del Sistema d’Emergències
Mèdiques
DR. FAUST FEU, director de Qualitat i Seguretat Clínica a l'Hospital Clínic Barcelona
12:45-13:45h Taula 4. INNOVACIONS CONSTRUCTIVES I TECNOLÒGIQUES COVID-19
Moderadora: SRA. ELENA ORTEU, conductora del simposi. Arquitecta i sòcia directora de
Search & Drive Management Consultants.
SRA. BLANCA FERNÁNDEZ, product manager de PMMT Arquitectura, Friendly Materials®
SR. BERNAT GATO, arquitecte i soci de CASASOLO Arquitectos
SR. DAVID BREVA, director de Contractació a Constructora del Cardoner
SR. MARC FREYRE, director d’Infraestructures de la Clínica Corachan
13:45-14:00h Conclusions i cloenda
SRA. ELENA ORTEU, conductora del simposi. Arquitecta i sòcia directora de Search & Drive
Management Consultants.
DR. LLUÍS MONSET, director general de l'ACES

INSCRIPCIONS
Sessió gratuïta. Cal confirmar l’assistència a través del formulari www.aces.es/aces/jornades-i-actes abans
del 2 de desembre.
Seguiu-nos a: #ACESjornada
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Amb la col·laboració especial de

Agraïments

Patrocinadors Preferents de l’ACES

Patrocinadors de l’ACES
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