Direcció del curs
Marina Geli. Coordinadora del Centre d’estudis sanitaris i socials (CESS) de la
Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, espai de caràcter interdisciplinari,
transversal i intersectorial que aglutina i coordina la formació, la recerca i la
transferència de coneixement en l’àmbit dels serveis socials, sociosanitaris i de la salut.
És llicenciada en Medicina i especialista en medicina interna. Ha estat diputada al
Parlament de Catalunya i consellera de Salut durant vuit anys.

José Fariña Tojo. Dr. Arquitecte i Llicenciat en Dret. Catedràtic de la Universitat
Politècnica de Madrid. Membre del grup d’investigació Arquitectura i Urbanisme més
sostenibles (GIAU+S). Expert del Ministeri de Foment pel Working Group on Urban
Design for Sustainability de la Unió Europea. Expert de la FEMP pel Catàleg
d’Actuacions Urbanes pel Clima.

Coordinació del curs
Cati Chamorro. Llicenciada en Ciències Biològiques per la UB. Cap del Servei de Salut
Pública. Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum (GSSPC). Diputació de
Barcelona. Ideòloga del projecte d’Entorn Urbà i Salut i coordinadora del grup de
treball transversal corporatiu que treballa pel foment d’entorns urbans saludables.

Lorena Perona. Arquitecte. Tècnica del Servei d’Urbanisme. Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA). Diputació de Barcelona. Forma part del
grup transversal corporatiu d’Entorn Urbà i Salut, en representació del servei
d’urbanisme.

Participants
Pere Solà. A més a més de ser l’ideòleg i autor del POUM de Vic en clau salut, aplica
actualment els mateixos criteris al Pla director urbanístic del Centre Direccional de
Cerdanyola. Es arquitecte, especialitzat en urbanisme, actualment director del
Consorci Urbanístic Centre Direccional de Cerdanyola del Vallés. Ha estat, assessor
d’urbanisme de l’ajuntament de Girona, arquitecte municipal de Ripoll, i Director
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Recentment premiat amb el
Premi Nacional d’Urbanisme Manel de Solà Morales.

Marta Rofin. Arquitecta de l’Ajuntament de Vic. Membre de l’equip redactor del
POUM de Vic i coordinadora del projecte d'implementació d’indicadors de salut en el
POUM. Va col·laborar amb la UViC-UCC i la DIBA en la “Guia per a la incorporació de la

perspectiva de salut en el POUM”. Actualment és la coordinadora de la xarxa de ciutats
del projecte europeu URBACT “Healthy Cities”. Coordinadora del Postgrau "Urbanisme
i Salut" de la UPC.

Salvador Rueda. Llicenciat en Ciències Biològiques i en Psicologia per la UB, Universitat
de Barcelona. Diplomat en enginyeria Ambiental i en Gestió Energètica. Ha estat
director de l’Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona,
des de la seva fundació, treballant en varis projectes estratègics destinats a reorientar
les ciutats cap a un model més sostenible.

Oriol Nel·lo. Geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori. Professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Geografia) i de la John Hopkins
University (Mestratge en Afers Internacionals). Ha estat director de l'Institut d'Estudis
Metropolitans de Barcelona i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya. Actualment, és membre numerari de l'Institut d'Estudis
Catalans.

Carme Borrell. Llicenciada en Medicina, doctora en salut pública, especialista en
medicina preventiva i salut pública i en medicina familiar i comunitària. Treballa a
l'Agència de Salut Pública de Barcelona on actualment és la gerent. És professora
Associada de la Universitat Pompeu Fabra. Directora de la revista espanyola Gaceta
Sanitaria de 2010 a maig de 2016. La seva àrea de recerca és l'estudi dels determinants
socials de la salut, liderant 3 grups d'investigació sobre aquest tema i diversos
projectes nacionals i internacionals i havent publicat nombrosos articles científics. Ha
estat la investigadora principal del projecte SOPHIE finançat per la Unió Europea (7è
Programa Marc) (http://www.sophie-project.eu/).

Pilar Cervantes. Arquitecte. Tècnica del Servei d’Urbanisme. Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA). Diputació de Barcelona. Referent del
Servei d’Urbanisme en matèria de Regeneració Urbana Integral.

Carles Castell. Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona. Doctor
en Biologia, ha estat cap de la Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, on va
desenvolupar el SITxell, Sistema d’Informació que va rebre al 2012 el primer premi de
Nacions Unides a iniciatives de la administració pública (millora de la gestió del
coneixement al sector públic). Membre del grup de treball sobre Salut i Àrees
Protegides de la Federació Europea de Parcs (EUROPARC), president d’EUROPARCEspanya del 2014 al 2018 i actualment Coordinador del seu "Programa de Trabajo 2020
Sociedad y Áreas Protegidas".

Pedro Calaza. Dr. Enginyer Agrònom i Dr. Arquitecte del Paisatge. Degà del Col·legi
d’Enginyers Agrònoms de Galicia i Secretari del Consell d’Enginyeries de la mateixa
Comunitat Autònoma. Treballa al sector privat com administrador de la empresa
"Planificación e Ingeniería del Territorio, SLU”, en la planificació, disseny i gestió
d’àrees i espais públics, però també és investigador i professor d’arquitectura del
paisatge. Té varies publicacions sobre planificació urbana, sistemes urbans sostenibles
i arquitectura del paisatge. El 2017 va publicar, “Infraestructura verde. Sistema natural
de salud”.

Montse Hernández Martín. Enginyera, Cap de la Secció de Gestió Ambiental. Servei de
Parcs i Jardins e Infraestructures Verdes de l’Ajuntament de Zaragoza. Lidera el
projecte europeu “Life Zaragoza Natural” i el projecte d’infraestructura verda
municipal.

Montse Montalbo. Arquitecta. Cap de la “Secció d’equipaments i espai públic” de la
Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GEIUPA)
de la Diputació de Barcelona.

Lena Vidal. Arquitecta de l’Oficina d’habitatge. Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats. Diputació de Barcelona. Referent d’Habitatge i Salut de
l’esmentada Gerència al grup de coordinació transversal corporatiu d’Entorn Urbà i
Salut.

Jordi Bosch. Doctor en arquitectura, diplomat en Gestió i Administració Pública i
llicenciat en Ciències Polítiques. Expert en polítiques d'habitatge i urbanisme, sistemes
residencials i exclusió residencial. Cap del Servei d’Avaluació i planificació de les
polítiques de sol residencial de la Secretaria d’Habitat urbà i territori de la Generalitat
de Catalunya. Professor de la ETSAB-UPC. Va formar part de l’equip del projecte
SOPHIE, Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities.

Carlota Saenz de Tejada. Doctora Arquitecta des de 2019, va realitzar la seva tesis amb
una beca FPU del MECD sobre l’impacte i percepció de la població de les
infraestructures grises i verdes en el paisatge periurbà. Ha participat en diversos
projectes nacionals sobre paisatge periurbà i publicat en revistes especialitzades.
Actualment és consultora per la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per Europa
(UNECE) en un projecte sobre assentaments informals i treballa com investigadora

post doctoral en la iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGLOBAL,
on lidera la línia d’investigació en Habitatge i Salut.

Sonia Hernàndez. Arquitecta per l’ETSAB, Màster en bioconstrucció per l'IEB-UdL.
Directora del Postgrau d’Arquitectura i Salut del COAC, tutora del Màster en
Bioconstrucció IEB-UdL. Coordinadora de Salut i del Grup de Treball de Salut del COAC.
Assessora a diverses entitats per a la incorporació de criteris de salut en l’edificació.
Publica en premsa especialitzada i és fundadora de l'estudi arquitecturasana.

Josep Maria Torrents. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat i Màster oficial en Gestió i Valoració
Urbana per la UPC. Cap del Servei de Plans i Programes. Sub-direcció General
d’Avaluació Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de
Catalunya.

Nacho Guilera. Geògraf per la Universitat de Barcelona. Tècnic Urbanista per la Escola
d’Administració Pública, UPC-UPF (Universitat Politècnica de Catalunya-Universitat
Pompeu Fabra). Responsable de Ciutat i Territori a la consultora ambiental Anthesis
Lavola.

Marta Viada. Arquitecta. Tècnica de la “Secció d’equipaments i espai públic” de la
Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GEIUPA)
de la Diputació de Barcelona. Referent d’aquesta temàtica al grup de treball
transversal d’entorn urbà i salut de la Diputació de Barcelona.

Isabela Velázquez. Arquitecta urbanista, especialitzada en la planificació territorial i el
disseny urbà sostenible, des del despatx GEA 21. Docent de la UPM, Universitat
Politècnica de Madrid, de la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, i de la UCM,
Universitat Complutense de Madrid.

Núria Parpal. Cap de la Secció de Planificació Ambiental Local de la Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i Sostenibilitat. GSMA, Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea
d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.

Blanca Arellano. Directora del Màster de Planificació Urbana, Sostenibilitat i Canvi
Climàtic UPC. Arquitecta i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat
Politècnica de Catalunya. Professora i investigadora del Centre de Política del Sòl i

Valoracions de la UPC. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana,
adaptació de les ciutats al canvi climàtic, política de sòl i habitatge, anàlisi dels
processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible i gestió
de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en àrees
d'habitatge, desenvolupament urbà i ecologia, així com planejament territorial i
urbanístic.

