
Eloi Juvillà Ballester

Arquitecte de la Diputació de Barcelona.

Durant disset anys ha gestionat estudis i projectes d’espai públic i

equipaments de la província de Barcelona. Ha estat coordinador de la publicació

“Propostes  per  a  l'ambientalització  de  concursos  públics  d'edificació”

redactada  amb  GBCe,  de  les  jornades  “d’Urbanisme  i  Gènere,  una  visió

necessària per a tothom” i del curs “Biophilic cities: regenerar la ciutat amb la

renaturalització “. És membre del grup de treball “Entorn Urbà i Salut” de la

Diputació  de  Barcelona  i  coordinador  del  postgrau  “Urbanisme  i  salut:  el

planejament urbanístic com a eina de salut”. Va endegar l’estratègia de verd

urbà de la Diputació de Barcelona coordinant una sèrie d’accions adreçades a

la millora de la qualitat de l’espai públic i  la renaturalització de les ciutats;

entre  elles  la  elaboració  dels  Plans  Directors  dels  Verd  urbà,  les  guies  i

cercador  online  per  a  la  selecció  d’espècies  del  verd  urbà,  i  la  publicació

“Renaturalització de la ciutat”. En els darrers anys ha estat treballant en la

localització de l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana en els municipis, des d’on ha

coordinat la publicació “Planificació urbana integral, aprendiendo de Europa”.
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