NOTÍCIA
Conclusions del III Simposi d’Arquitectura i Salut ACES
2021
El III Simposi d’Arquitectura i Salut “Reptes i noves perspectives arquitectòniques en
els centres sanitaris” organitzat el passat 4 de novembre al Roca Barcelona Gallery en
format presencial i en línia va ser un èxit en participació i en l’aportació de continguts
que van posar sobre la taula directrius i propostes novedoses per reflexionar-hi.
En aquest resum trobareu les principals conclusions.
PRIMERA TAULA
NOVES NECESSITATS DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
Podem concloure que la pandèmia ens ha donat una lliçó d'humilitat, ens ha posat en
situacions límit, i d'aquí han sortit noves propostes de disseny, gestió i alternatives que
potser hauríem trigat més anys en arribar fins aquí. Per tant, agafem allò que s'ha après
per intentar definir com serà l'hospital del futur, flexible i polivalent, amb una
construcció industrial, amb l'ús d'eines com el BIM, el LEAN i els projectes col·laboratius,
per adaptar-se a tots els canvis futurs.
SEGONA TAULA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN ELS CENTRES
Va quedar palès el compromís per oferir un món sense emissions de carboni d'acord
amb els compromisos establerts. Ens hem de mobilitzar per abordar el canvi climàtic,
tot recolzant la integració de l'acció climàtica en la planificació de l'atenció mèdica, a
través de la mitigació, la resiliència i el lideratge. Entendre què és possible i què és
desitjable si volem donar suport a un planeta més saludable amb persones més
saludables. La millor energia és la que no es consumeix, la que no contamina i la que es
genera propera al punt de consum.
TERCERA TAULA
DISSENY DELS ESPAIS SANITARIS CENTRAT EN LES PERSONES
Hem après que cal treballar per tenir entorns sanitaris que cuidin tant els cuidadors com
els pacients. Per això és important començar els projectes amb tots els agents implicats
des del minut zero, per poder tenir tots els aspectes coberts i anar integrant totes les
necessitats des del començament. Pensar en les persones i amb sentit comú, i alhora
corroborar les nostres decisions mitjançant l'evidència científica, ens portaran a
dissenys més confortables i espais més saludables.
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QUARTA TAULA
LES INFRAESTRUCTURES I LA TECNOLOGIA MÈDICA
S’ha posat de manifest la importància d'integrar la tecnologia mèdica i com l'increment
de la seva presència pot alterar la gestió i els dissenys de les infraestructures sanitàries.
L'impacte que té en el disseny és cada cop més gran, afectant els equips tècnics de
disseny i de gestió. La integració de la tecnologia és fonamental perquè ens permet tenir
processos més efectius, amb el doble repte de com humanitzar aquesta tecnologia i com
la tecnologia pot ajudar la humanització de la sanitat.

Finalment, posar de manifest la importància d'organitzar jornades per compartir d'una
manera transversal idees i coneixements que a totes i tots ens ajuden a millorar els
nostres projectes professionals.
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