Dimarts 22 de juny, 11:30h
La integració de la natura i la salut en els
plans territorials, urbanístics i sectorials
11:30h Benvinguda i presentació de la sessió
11:40h Healthy cities: ciutats saludables, del planejament a l’acció. Marta Rofin Serrà, Arquitecta
urbanista Ajuntament de Vic. Coordinadora de la xarxa URBACT Healthy Cities
La nostra salut depèn, en gran mesura, de l’entorn on vivim. El nostre estil de vida es veu molt
influenciat per l’entorn construït, l’espai públic, la proximitat als equipaments, la possibilitat de
desplaçar-nos a peu o amb bicicleta, el tipus de comerç, l’habitatge o el contacte diari amb la natura.
Tots aquests factors estan directament relacionats amb la nostra salut, incidint sobre aspectes com les
malalties cardiovasculars o respiratòries, la depressió o el benestar emocional. Per això és
imprescindible que el planejament urbanístic, com a principal instrument de planificació, disseny i
gestió i de les nostres ciutats, incorpori la perspectiva de salut en totes les seves etapes.
La xarxa Healthy Cities, formada per 9 ciutats europees i liderada per l’Ajuntament de Vic, treballa per a
incorporar la Salut en la planificació urbana, des de diferents punts de vista i amb un enfocament
transversal.
12:10h La política dels espais públics verds a Viena. Andreas Trisko, cap del departament de
Desenvolupament i Planificació urbanística de Viena
Els espais verds i públics són imprescindibles per a garantir la qualitat de vida en una ciutat amb
creixement dinàmic, tant en temps normals com en el present, en una societat en estat d'emergència
per la pandèmia. També són la base més important per combatre els efectes del canvi climàtic, que
afecta Viena més que a altres ciutats. A Viena hem posat un focus important del desenvolupament urbà
en els espais verds i públics. La nostra estratègia per poder oferir-los garantint la qualitat i l’equitat es
centra en les "3 Ces": Conservar - Crear - Connectar.
12:35h Políticas y prácticas de planificación urbana por una ciudad verde y justa. Emilia Oscilowicz,
Investigadora de Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability
Com poden les ciutats ser més ecològiques i més equitatives? Basant-se en investigacions empíriques
en 21 ciutats d'Europa, Estats Units i Canadà, aquesta ponència ofereix una descripció d'eines de
planificació i polítiques per la justícia centrades en accions contra el desplaçament i la gentrificació i en
un major desenvolupament verd i just. Després de presentar breument el context d'investigació i les
definicions dels termes més rellevants, es presentaran el conjunt d'eines, se n'examinaran algunes en
detall i es discutiran les recomanacions clau.
13:00h Finalització de la sessió

Aquest acte forma part del cicle "Salut i Natura. Pràctiques innovadores per a una
integració efectiva".
Informació i inscripcions: https://esdeveniments.udg.edu/go/salut-natura
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