El II Simposi d'Arquitectura i Salut, organitzar per
l’ACES, ha debatut sobre la influència de la COVID-19
en l'arquitectura sanitària
• Roca Barcelona Gallery ha acollit per segon any consecutiu el Simposi d'Arquitectura i Salut
organitzat per la patronal ACES (Associació Catalana d'Entitats de Salut), que ha analitzat
l’adaptació de l’arquitectura de les infraestructures sanitàries a la pandèmia.
• Els participants coincideixen a lloar l'agilitat dels centres sanitaris en la seva adaptació a la
situació d'emergència, però reclamen una actuació conjunta per poder afrontar amb seguretat
altres situacions d'urgència en el futur.
• El simposi es pot visualitzar complet al canal de YouTube de l'ACES.
Barcelona 7 de desembre de 2020 - Roca Barcelona Gallery va acollir el passat 3 de desembre la

celebració del II Simposi d'Arquitectura i Salut, organitzat per l’ACES (Associació Catalana
d'Entitats de Salut) i dedicat als reptes de caràcter arquitectònic als quals s'enfronten les
infraestructures sanitàries en la situació actual de pandèmia per la COVID-19. La trobada va
debatre aquesta qüestió amb un enfocament multidisciplinari, des de la perspectiva
d'eficiència, excel·lència, sostenibilitat, humanització i modernització dels espais sanitaris.
El simposi, retransmès en directe a través de YouTube, s'ha dividit en quatre taules rodones. La
primera taula s'ha desenvolupat sota el títol "Noves infraestructures sanitàries COVID-19" i ha
comptat amb la participació de Patricio Martínez, arquitecte i soci fundador de PPMT
Arquitectura; Joan Vallès, cap de grup de la Constructora Calaf; Valentí Julià, director de la
Constructora Bosch Pascual; i Joan Bayona, director de Serveis i Infraestructures del Parc
Sanitari Pere Virgili. La taula ha estat moderada per Esther Tomàs, en representació
d’Enginyers Industrials de Catalunya.
El tema de la segona taula, moderada per l'arquitecta tècnica Immaculada Casado, ha estat
"Adaptació dels centres existents a la situació COVID-19". Han aportat la seva visió Albert
Vitaller, arquitecte i soci director de Vitaller Arquitectura; Joan Grans, director de Serveis de la
Constructora Serom; yEnric González, responsable de Manteniment de Campus Cim i Campus
Millenium Sanitas.
La tercera taula ha tractat sobre l'adaptació d'espais no sanitaris a funcions sanitàries durant
la pandèmia. Amb moderació d'Anna Prats en representació del Col·llegi d'Arquitectes de
Catalunya, ha comptat amb la participació d'Albert Pineda, arquitecte i fundador de l'estudi
d'arquitectura Pinearq; Joaquim Algarte, cap de l'àrea d'Infraestructures i Logística del SEM
(Sistema d'Emergències Mèdiques); i Faust Feu, director de Qualitat i Seguretat Clínica de
l'Hospital Clínic de Barcelona.
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La quarta i última taula s'ha centrat en "Innovacions constructives i tecnològiques en el
període de la COVID-19", sota la moderació d'Elena Orteu, conductora del simposi. Han
intervingut Blanca Fernández, product manager de PPMT Arquitectura; Bernat Gat, arquitecte i
soci de CASASOLO Arquitectes; David Breva, director de contractació de la Constructora de
l'Cardoner; i Marc Freyre, director d'Infraestructures de la Clínica Corachan.
Els participants en les diverses ponències han coincidit en assenyalar que els edificis sanitaris
s'han adaptat a la nova situació en un temps rècord, mitjançant canvis immediats en les seves
instal·lacions, la recuperació i rehabilitació d’infraestructuras en desús o, amb altres funcions,
el redisseny de circuits i la integració de nous espais. Així mateix, han conclòs que per donar
resposta a la situació actual i a futures pandèmies cal seguir treballant de forma col·laborativa
en diferents estratègies. En aquest sentit, s'ha reconegut que no hi ha una solució única i que
s'ha de treballar conjuntament per construir edificis amb alta tecnologia, flexibilitat i
resiliència.
Roca ha estat per segon any consecutiu el mainpartner del simposi, en la seva vocació de
donar suport i donar difusió a la tasca d'associacions que, com l’ACES, posen de rellevància el
valor de l'arquitectura dels espais sanitaris per millorar l’experiència dels pacients i, amb això,
un millor servei a la societat. La necessitat urgent de noves infraestructures sanitàries arran de
la pandèmia ha posat de manifest la necessitat de comprendre i analitzar les necessitats
constructives i de disseny d'aquests espais.
Roca Barcelona Gallery promou activitats del sector de l'arquitectura i el disseny amb el
propòsit de generar i difondre coneixement, donant suport a l'evolució i el desenvolupament
d'aquestes matèries i a la seva futura contribució a la societat.

Sobre ACES
ACES és la patronal de les empreses de prestació de serveis sanitaris i socials privats de
Catalunya. Amb més de 43 anys de trajectòria, actualment representa a 249 empreses amb
414 centres, principalment de el sector sanitari, però també de l'sociosanitari i social. A
Catalunya 2.525.544 persones (33,47%) disposen d'una assegurança de salut privada. El
finançament sanitària privada catalana representa el 3,5% del PIB català i la prestació de
serveis sanitaris ocupava abans de la COVID-19 a 14.000 treballadors i als 6.900 metges.

Sobre Roca Barcelona Gallery
El Roca Barcelona Gallery és un espai funcional i flexible en què l'exposició de la gamma de
producte Roca comparteix espai de forma natural amb exposicions, presentacions, trobades
professionals i esdeveniments d'interès que dinamitzen l'oferta sociocultural de Barcelona.
Situat al carrer Joan Güell, i amb una proposta arquitectònica diferent i premiada en
nombrosos concursos internacionals, acull diferents exposicions, debats, col·loquis i trobades
de temes molt diferents com l'arquitectura, el disseny, el medi ambient o la sostenibilitat.
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Sobre Roca
Roca és una empresa dedicada al disseny, la producció i la comercialització de productes per a
l'espai de bany, paviments i revestiments ceràmics destinats a l'arquitectura, la construcció i
l'interiorisme. Els seus orígens es remunten a 1917, quan la família Roca va iniciar la
construcció de la seva primera planta de producció a Gavà (Barcelona). En el centenari de la
seva fundació, la companyia dóna feina a més de 24.245 persones, té 82 centres de producció i
està present en més de 170 mercats repartits en els cinc continents.

Gabinet de Premsa ACES
comunicacio@aces.es
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