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Introducció
Les ciutats europees són motors del creixement econòmic,
així com generadores de riquesa, innovació i ocupació.
Per tant, són centres de desenvolupament social i cultural,
però també són llocs de segregació social i espacial,
exclusió social, problemes de mobilitat i amenaces per al
medi ambient i la salut. Com a resultat, el benestar de la
ciutadania depèn, en gran mesura, de com es gestionen les
ciutats i com els governs afronten aquests reptes complexos
i multidimensionals. En aquest context, són més rellevants
que mai el lideratge innovador, les polítiques i mètodes
de treball transversals i la governança compartida per
fomentar la salut i el benestar de la ciutadania. Per tant, és
de màxima importància que les ciutats desenvolupin un
enfocament integrat i sostenible de l’urbanisme, i es centrin
en les necessitats de la població.

i molts aprenentatges a altres administracions públiques
arreu d’Europa.

Un primer camp del benestar de la ciutadania és la salut
col·lectiva, que en gran mesura ve determinada per
polítiques externes al sector de la salut. Alguns temes
com els factors socioeconòmics, l’educació i la cultura,
les característiques físiques de ciutats i pobles, els factors
mediambientals, etc. tenen un impacte més important
sobre la salut i la qualitat de vida de les persones que el
propi sistema de salut. En conseqüència, és important
crear sinergies entre les diferents àrees d’acció política per
promoure entorns urbans saludables i contribuir a millorar
el benestar de la població.

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona
juntament amb l’Institut Europeu d’administració pública
(EIPA) organitzen aquesta Conferència internacional de
transferència de coneixements, a Barcelona, sota el títol
de “Desenvolupament urbà per a ciutats més saludables.
Un enfocament transversal per a la governança local
innovadora” per tal de presentar, compartir i intercanviar
moltes bones pràctiques locals en l’àmbit de l’entorn urbà
i la salut.

Moltes ciutats europees ja mostren el compromís i
innoven en la forma de resoldre aquests reptes, amb la
creació de noves solucions per a oferir entorns urbans
saludables. Aquesta conferència es centrarà en aquestes
bones pràctiques i mostrarà algunes de les propostes
d’avantguarda que ciutats europees, de diferents mides,
han desenvolupat per tal de millorar la qualitat de vida de
la seva ciutadania.
Un d’aquests exemples destacats és el guanyador del
Premi transversal de l’EPSA 2015, “Entorn urbà i salut”
presentat per la Diputació de Barcelona. Aquest projecte
crea sinergies entre diferents àrees d’acció política, a través
de 13 departaments administratius (que involucren 49
professionals de 15 disciplines diferents) per promoure
entorns urbans saludables per a millorar la salut de la
ciutadania. Per exemple, la “ Guia del medi ambient urbà i
salut” desenvolupada per a professionals públics, comprèn
75 fitxes detallades sobre el disseny i manteniment d’espais
públics saludables, i com evitar que aquests es converteixin
en un risc per a la salut. A més, els coneixements i les
millors pràctiques d’aquesta guia són transferits i aplicats a
través de diverses sessions de formació als municipis de la
província de Barcelona.
En definitiva, aquest projecte és innovador i realment
trenca l’aïllament institucional, creua els diferents sectors i
involucra la cooperació administrativa horitzontal i vertical.
El tema de la salut està integrat a altres polítiques, no
només per normativa, sinó principalment per “predicar
amb l’exemple”. Per tant, aquest aparador ofereix inspiració

L’experiència d’aquest projecte guanyador es combinarà
amb moltes altres bones pràctiques i abordarà diverses
dimensions del desenvolupament urbà i la salut. Moltes
d’aquestes també provenen del Premi Europeu del Sector
Públic (EPSA, www.epsa2015.eu), que és l’únic premi de
nivell europeu obert a totes les administracions públiques
de tots els nivells arreu d’Europa. Després d’haver recopilat
més de 1.000 casos de 39 països i institucions europees des
de 2009, l’EPSA és la xarxa europea d’excel·lència del sector
públic, on administracions públiques innovadores trobaran
solucions inspiradores preparades per ser aplicades en el
seus propis contextos.

Objectius
• Aquesta conferència proporciona un espai d’intercanvi
de coneixement, debat i reflexió entre els diferents
actors dels sectors acadèmic i públic en l’àmbit de
polítiques urbanes, planificació i salut. Compartir
resultats i bones pràctiques facilita l’aplicació de
pràctiques reconegudes internacionalment a contextos
específics de les administracions a Europa.
• S’examinarà el paper de les ciutats i pobles en la
protecció i millora de la salut de la població a través
de noves polítiques públiques. També es combinaran
experiències locals inspiradores i innovadores, així com
solucions provades derivades d’esquemes com els
EPSA, amb les últimes tendències en aquest camp.
• Un altre element essencial d’aquesta conferència
és establir contactes. L’esdeveniment proporcionarà
una oportunitat única perquè els participants i experts
coneguin col·legues i altres persones responsables de
prendre decisions en aquest àmbit. Així doncs, es
donarà suport i es millorarà la creació de capacitats dins
les administracions.
Destinataris
La conferència està oberta no només a la comunitat EPSA,
sinó també a tots els i les professionals i actors públics de
tots els nivells de govern a Europa i més enllà, així com
al món acadèmic i al sector privat que tinguin interès en
els últims avenços en desenvolupament urbà integrat
i en enfocaments transversals de disseny d’entorns
urbans saludables i en desenvolupar polítiques urbanes
integrades.

Introducció
Metodologia
L’activitat combinarà taules rodones, presentacions i
intercanvis d’opinions. A més, les persones participants
tindran l’oportunitat d’aprendre de les millors pràctiques
públiques d’avantguarda i els seus objectius per a arribar
a bons resultats i implementar els projectes guardonats.

Organització i inscripció a EIPA
La inscripció és gratuïta, per això les places s’assignaran
estrictament per ordre d’arribada.

Idiomes de treball
La conferència es durà a terme en anglès, català i castellà,
amb interpretació simultània entre aquests idiomes al
llarg del programa.

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte
amb
Miriam Escolà
Programme Organiser, EIPA Barcelona
Tel.: 34 93 245 12 06
E-mail: m.escola@eipa.eu

Lloc de celebració
Sant Pau Recinte Modernista
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
www.santpaubarcelona.org
Coordinadora del projecte
Julia Bosse, Oficial Junior d’EPSA, Assistent de Recerca,
Institut Europeu d’Administració Pública - EIPA Barcelona
Supervisors
Alexander Heichlinger, Director del Premi Europeu del
Sector Públic (EPSA) - 2009, 2011, 2013; Membre Senior
de la Facultat (Expert), Institut Europeu d’Administració
Pública - EIPA Barcelona
Kontxi Odriozola Eizagirre, Cap de l’Oficina d’Europa i
Estratègia Internacional, Diputació de Barcelona

Us preguem que completeu el formulari d’inscripció en
línia a http://seminars.eipa.eu

Activitats socials durant la conferència a Barcelona
La conferència tindrà lloc al Recinte Modernista Sant Pau
(www.santpaubarcelona.org), patrimoni de la humanitat
per la UNESCO i un dels edificis més emblemàtics del
modernisme de la ciutat de Barcelona. S’oferirà una visita
guiada del lloc als participants, al finalitzar el primer dia.
A més, es proporcionaran dinars-bufet i cafès durant les
pauses per a facilitar una interacció animada entre les
sessions de treball. Els detalls exactes es comunicaran un
cop registrat a l’esdeveniment.
Llegiu la publicació en línia EPSA
2015 a aquest enllaç:
http://publications.eipa.eu

Programa
DILLUNS, 13 DE JUNY DE 2016

12.00

Lloc: Sant Pau Recinte Modernista
08.45

Registre i lliurament de documentació

09.15

Inauguració oficial i Presentació del Premi
EPSA 2015
Mercè Conesa, Presidenta, Diputació de Barcelona
Marga Pröhl, Directora General, Institut Europeu
de l’Administració Pública (EIPA)

10.00

Conferència inaugural: Dissenyar les ciutats
pensant en la salut i el benestar de les persones
Marcus Grant, Conseller expert de la Xarxa de
ciutats saludables europees de l’OMS i expert en
Entorn construït del Consell de disseny CABE,
Bristol (UK)

10.45

Entorn urbà i salut: una perspectiva
interdisciplinar. Presentació del projecte
guanyador del Premi Transversal de l’EPSA
2015
Presenta i modera: Alexander Heichlinger, Expert
i Director, EIPA Barcelona
Cati Chamorro, Cap de Servei de Salut Pública;
Diputació de Barcelona
Eloi Juvillà, Cap de la Secció d’Equipaments i
Espai Públic, Diputació de Barcelona

11.30

Panel de Ciutats: Innovació, lideratge i
governança participativa per a la salut i el
benestar – Tres ciutats, tres models
Presenta i modera: Furio Honsell, Alcalde
d’Udine (IT) i vicepresident de la Xarxa italiana
de ciutats saludables de l’OMS
Sandro Petruzzi, Director de Planificació i Gestió
de Infrastructures, Ciutat Metropolitana de
Torino (IT)
Bas Akkers, Director de programes, Departament
Econòmic, Ciutat d’Utrecht (NL)
Erlijn Mulder, Estratega de comunicació, Ciutat
d’Utrecht (NL), Bona pràctica EPSA
Ramazan Korkmaz, Responsable de Política per
energia i assumptes generals, Departament per
a la Conservació de la Natura, Espais Verds i
Energia, Ministeri de Medi Ambient i Energia,
Ciutat d’Hamburg (DE)

14.00

Dinar-bufet

15.30

La visió europea per a l’entorn urbà i la salut
Video missatge de Karmenu Vella, Comissari
europeu de Medi ambient, Brussel·les

15.45

Panel: Aprenent de les Capitals verdes
europees
Presenta i modera: Josep Mompin, Cap del
departament de paisatge urbà i desenvolupament mediambiental, Ajuntament de
Mollet del Vallès, Ciutat Fulla Verda Europea
(EGL) 2015

Pausa-cafè

Vitòria-Gasteiz+VERDA: Xarxa viva ciutatnatura
Luis Andrés Orive, Director, Centre d’Estudis
Ambientals, Ajuntament de Vitòria- Gasteiz (ES)
ESSENtials – canviant la forma d’actuar
Matthias Sinn, Cap de l’Agència per al Medi
Ambient, Ajuntament d’Essen (DE)
Capital verda europea 2016: cap a una ciutat
verda, neta, segura i acollidora
Simona Berden, Assessora Senior, Oficina de
desenvolupament de projectes i inversions,
Ajuntament de Ljubljana (SI), Bona pràctica
EPSA
17.30

Fi de la primera jornada

18.00

Visita guiada del Recinte Modernista Sant Pau

Programa
DIMARTS, 14 DE JUNY DE 2016
09.00

09.30

Treballar en col·laboració per a ciutats més
saludables: El model transversal de la Diputació
de Barcelona
Laura Martínez, Diputada delegada de Salut
Pública i Consum, Diputació de Barcelona
Josep Ramon Mut, Diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge, Diputació de Barcelona

13.00

Dinar-bufet

14.30

Panel: La contribució d’edificis i espais per a
una vida saludable
Presenta i modera: Felipe Pich-Aguilera,
Arquitecte i President del Green Building Council
(GBC, Espanya)
Integració de l’arquitectura amb l’espai
natural i urbà a la zona de desenvolupament
(ZAC) “La Courrouze” a Rennes
Charles Dard, Arquitecte paisatgista, Professor
a l’Escola Nacional Superior d’Arquitectura de
Bretanya, Rennes (FR)

Panel: Dissenyar ciutats saludables facilitant la
mobilitat activa
Presenta i modera: David Donaire, Investigador,
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
(CREAL)

Creació d’un espai - temps de lleure per a l’ús
múltiple de l’ espai urbà
Marlies Fellinger, Coordinadora del projecte per
a usos múltiples, Viena (AT), Bona pràctica EPSA

El ciclisme com una experiència de mobilitat
urbana sostenible i saludable
Simona Arletti, Presidenta de la Xarxa italiana de
ciutats saludables de la OMS i Regidora de
l’Ajuntament de Mòdena (IT)

16.00

Mobilitat inclusiva i saludable: el cas del
transport públic gratuït a Tallinn
Allan Alaküla, Cap de l’Oficina de la Unió Europea
de Tallinn, Ajuntament de Tallinn (EE), Bona
pràctica EPSA

Conferència: Transformar les ciutats en llocs
més saludables a través de la planificació
urbanística
Isabela Velázquez, Arquitecta urbanista, Gea21,
Madrid (ES)

16.45

Promovent el desplaçament a peu a la
província de Barcelona
Jordi Cavero, Gerent dels Serveis d’Esports,
Diputació de Barcelona

Observacions finals i resum dels resultats de la
conferència
Harrie Scholtens, Expert nacional destacat, i Cap
de Categoria d’EPSA, EIPA Maastricht (NL)

17.00

Cloenda oficial
Meritxell Budó, Vicepresidenta de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, Diputació de Barcelona i
alcaldessa de la Garriga
Dionís Guiteras, Vicepresident de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona i
alcalde de Moià
Alexander Heichlinger, Expert i Director, EIPA
Barcelona

11.00

Pausa-cafè

11.30

Panel: Vulnerabilitat de l’habitatge
Presenta i modera: Coque Claret, Investigador,
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès,
i del projecte RELS (Renovació Energètica
d’Allotjaments) finançat per la UE
Pobresa energètica al Regne Unit: l’experiència
de Liverpool
Neil Johnson, Director del Projecte ECO Framework,
Ajuntament de Liverpool (UK)
De la teoria a la pràctica: l’exemple de Sant
Cugat del Vallès en polítiques d’habitatge i
energia
Daniel Calatayud, Arquitecte-Professor ETSAV –
UPC, en nom de Sant Cugat del Vallès, Guanyador
EPSA
Polítiques locals d’habitatge per a reduïr la
pobresa energètica i la manca de vivenda a
Ghent
Joris Beaumon, Cap de OCMW Ghent, Ajuntament
de Ghent (BE). EPSA Best Practice

	
  

CVs dels Experts (en ordre alfabètic)

Bas Akkers
Bas Akkers és assessor sènior del Departament econòmic del municipi d'Utrecht. Està actiu en el camp de les start-ups,
expatriats i afers econòmics internacionals. També és l'enllaç entre la triple hèlix a Utrecht (la junta econòmica
d’Utrecht) i el municipi d'Utrecht. Aquesta triple hèlix té com a línia principal de la seva política el foment de la vida
urbana saludable. Com a economista de formació busca sempre la funció adequada que un govern ha de jugar.
Allan Alaküla
Allan Alaküla ha estat cap de l’Oficina Europea de Tallin a Brussel·les des del 2007 fins al juliol de 2012, quan va
esdevenir president del comitè supervisor de la Televisió de Tallin. Un cop es va graduar al departament d’Història de la
Universitat de Tartu, Allan Alaküla es va convertir en redactor del diari estonià Postimees, com també va ocupar la
posició de cap de la secció d’opinió del diari Sõnumileht i cap d’editorial del setmanari Kesknädal. Posteriorment, Allan
Alaküla va ser director de relacions públiques a l’administració municipal de la ciutat de Tallin. Els principals aspectes
que Allan Alaküla destaca de Tallin com a seu mundial de la innovació són el transport públic gratuit i el contingut
totalment online de la seva administració.
Simona Arletti
Simona Arletti és professora d’alemany i activa en el món de la política des de fa 25 anys. Va ser tinent d'alcalde de
Sanitat i polítiques ambientals durant 10 anys (2004-2014) i des de 2010 ocupa el lloc de presidenta de la xarxa italiana
de ciutats saludables, que treballen en temes de salut segons les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut. És
regidora del municipi de Mòdena delegada pels alcaldes de les ciutats saludables. Té una llarga experiència com a
ponent en diverses trobades i tallers internacionals d’arreu Europa.
Joris Beaumon
Joris Beaumon té 15 anys d’experiència en el Centre Públic de Benestar Social adscrit al govern local de Ghent a Bèlgica.
Va començar el seu recorregut professional treballant en una de les oficines de benestar social a Ghent. Durant la seva
estada, Joris Beaumon ha treballat en diferents àmbits polítics com ara les polítiques socials a nivell local o la reducció
de la pobresa. Actualment és responsable d’un equip de deu membres, els quals donen suport a un departament de
700 treballadors que treballen en diferents àmbits com són l’accés a l’habitatge o la reducció de la pobresa.
Joris Beaumon és també responsable del pla de desenvolupament i implementació per la reducció de la pobresa a
Ghent.
Simona Berden
Simona Berden va obtenir el seu Màster en Ciències d’Estudis Globals i Americans a la Facultat d’Estudis Socials de la
Universitat de Ljubljana, on també es va graduar en Relacions Internacionals. Ha treballat en el Departament de
Relacions Internacionals i Protocol de la ciutat de Ljubljana, a la Secció d’Afers Constitucionals i Peticions del Parlament
Europeu i al Ministeri de Cultura de la República d’Eslovènia, en l’àmbit de la diversitat cultural i els drets humans. Des
de l’any 2009, és consultora sènior en Projectes de Desenvolupament i Inversió a l’Ajuntament de Ljubljana. Ha estat
membre del grup de treball responsable per a la preparació i organització del programa Ljubljana Green Capital 2016.
Meritxell Budó
Meritxell Budó és Llicenciada en Farmàcia i té un Màster en Indústria Farmacèutica. La seva trajectòria laboral està
vinculada a la indústria farmacèutica veterinària amb responsabilitats de direcció tècnica. Actualment, Meritxell Budó
ocupa la quarta posició a la Vicepresidència de la Diputació de Barcelona, és membre de la Comissió Executiva i de la
Junta de Govern, així com és la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones i la Presidenta de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones. És l’Alcaldessa de la Garriga.
Daniel Calatayud
Daniel Calatayud és arquitecte i professor de la Escola d'arquitectura del Vallès. És expert sobre la petjada de carboni a
les ciutats, les llars privades i els sistemes de construcció, l’eficiència energètica als edificis, la petjada de carboni del
transport i la pobresa energètica. A més, forma part de l'equip del projecte europeu RELS ("Rénovation Energétique des
Logements"). Daniel Calatayud va rebre l’any 2009 el Premi ambiental de la Generalitat de Catalunya per les iniciatives
relacionades amb la protecció del medi ambient a la categoria "Sostenibilitat als edificis". Ha publicat diversos llibres i
articles en el seu camp d'especialització.
Jordi Cavero
Jordi Cavero és arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Funció Directiva per la Universitat de
Barcelona i Postgrau en Govern Local. Va treballar al Comitè Organitzador de l’Olimpíada Barcelona 92, com arquitecte
responsable d’instal·lacions esportives. Des de l’any 1998 treballa a la Diputació de Barcelona. Actualment i des de l’any
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2008 com a gerent dels Serveis d’Esports coopera amb els ens locals de la província de Barcelona per millorar la qualitat
de vida de la població mitjançant l’esport, impulsant activitats esportives i consolidant la xarxa d’equipaments
esportius. Va ser responsable del projecte “Euro Sport Health”, subvencionat l’any 2010 per la Comissió Europea. Ha
estat membre de diversos comitès organitzadors d’esdeveniments esportius, nacionals i internacionals i ha participat
com a ponent en diversos congressos i seminaris relacionats amb el disseny d’equipaments i la dinamització d’activitats
esportives per a tothom.
Catalina Chamorro
Biòloga. La seva experiència professional, ha estat centrada en l’àmbit de la Salut Pública, en l’Administració Local. Al
llarg de 25 anys va ser responsable dels serveis de Salut Pública a l’ajuntament del Prat de Llobregat, i des de l’any 2007
és la Cap de Servei de Salut Pública a la Diputació de Barcelona. Va participar, com a representant de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) en el procés de reorganització de la Salut Pública a Catalunya, i ha representat tant a la
FMC com a l’Associació Catalana de Municipis en diverses Comissions i grups de treball impulsats per la Generalitat de
Catalunya, en diferents àmbits de la Salut Pública. Va ser coordinadora de la Xarxa Catalana de Ciutats saludables
durant el període 1998-2000. Forma part del Grup promotor del projecte “Entorn urbà i Salut”, de la Diputació de
Barcelona, que va ser guardonat amb el premi EPSA 2015 al millor projecte transversal. Des de març de 2015 és també
Presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears
Coque Claret
Arquitecte i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ETSAV-UPC de Sant Cugat del Vallès,
Barcelona. Membre fundador de l’agrupació AUS del COAC. És un gran entusiasta i expert en solucions constructives i
pràctiques professionals “alternatives” a l’arquitectura. Amant de la realització pràctica i del debat teòric/crític sobre
temes relacionats amb arquitectura i sostenibilitat; arquitectura, salut i pobresa energètica, etc. Impulsor del laboratori
d’investigació PAUS a l’ETSAV. Ha participat com a Faculty Advisor en les edicions 2010-2012-2014 del Solar Decathlon
Europe en l’equip ETSAV-UPC. Investigador del projecte europeu RELS de rehabilitació energètica d’habitatges socials
en l’àrea mediterrània 2011-2015. Treballa habitualment en col·laboració amb Dani Calatayud en el Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia CRiTT de l’ETSAV-UPC.
Mercè Conesa
Presidenta de la Diputació de Barcelona. Mercè Conesa és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
Màster en Dret i Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra, té un Post-grau en Lideratge i innovació de polítiques
públiques per ESADE i s’ha format al Programa de Lideratge i Gestió Pública d’IESE. Durant els últims catorze anys,
Mercè Conesa ha estat regidora de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, primer com a tinent d'alcalde d’Igualtat i
Polítiques Socials (1999 – 2003), posteriorment com a tinent d’alcalde d'Urbanisme (2003 – 2010), i des de 2010 és
l’alcaldessa de la seva ciutat natal. També ha estat consellera del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Entre 2011 i
2015, Mercè Conesa va ser vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones. Anteriorment a les seves responsabilitats públiques, va ensenyar Dret Administratiu de la
Universitat Autònoma de Barcelona i va treballar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya. També ha estat cap del servei jurídic de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Charles Dard
Charles Dard és arquitecte paisatgístic i professor a l’Escola Nacional Britànica d’Arquitectura. Un cop es va graduar a
l’Escola Nacional d’Arquitectura Paisatgística de Versalles, Charles Dard va treballar a l’agència d’Alexandre Chemetoff
fins que va fundar la seva pròpia agència d’arquitectura paisatgística l’any 1993. De forma conjunta amb Sébastien
Marot, Charles Dard va fundar la revista “Le visiteur”, on va publicar els deu volums de la Societat Francesa
d’Arquitectes entre 1995 i 2003. Durant aquests anys, a més a més Charles Dard va contribuir al programa “Tribune du
paysage” dins de l’espai de comunicació de “Métropolitan”, on va aparèixer al canal de radio públic de França, França
Cultura. Per altra banda, al temps que Charles Dard treballava com a professor convidat a l’Escola Francesa
d’Arquitectura Paisatgística, ell va col·laborar en diferents projectes paisatgístics per tota França a ciutats com Arcueil,
Gentilly, Allonnes o Rennes. La seva trajectòria professional ha estat reconeguda amb nombrosos premis com ara el
“Premi d’Art Urbà 2003” o el “Premi de Desenvolupament Urbà 2003”.
David Donaire
Fisioterapeuta i psicòleg i PhD en Activitat Física i Ciències de la Salut. Des de l’any 2007 ha treballat com a epidemiòleg
a la Unitat de Salut Respiratòria i Medi Ambiental del Centre de Recerca en Epidemiologies Mediambientals (CREAL). El
seu treball sobre els efectes de l’activitat física teoritzats durant el curs de Malalties d’Obstrucció Pulmonar Cròniques
va ser premiat per la European Respiratory Society l’any 2007, pel col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya al 2009 i pel
comitè científic del XIV COPD Symposium al 2014. Ha participat en nombrosos projectes internacionals com Tapas
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(http://www.tapas-program.org/), PHENOTYPE (http://www.phenotype.eu/), HELIX (http://www.projecthelix.eu/),
EXPOsOMICs (http://www.exposomicsproject.eu/) o PASTA (http://www.pastaproject.eu/), on s’han examinat els
resultats de promoure la mobilitat activa i la seva incidència en la salut i el comportament dels individus.
Marlies Fellinger
Marlies Fellinger és urbanista, centrada en temes com el desenvolupament urbà sostenible, participació, processos de
potenciació i bottom-up. Va estudiar l'ordenació del territori a la Universitat Tècnica de Viena i a la Universitat
Politècnica de Madrid.
Ella és funcionària de la ciutat de Viena, Departament d'urbanisme i planificació. Actualment està treballant en el
projecte "simplement múltiples", promovent la creació d'espai addicional de temps de lleure per a infants i adolescents
per l'ús compartit i intermedi.
Marcus Grant
Des d’un punt de vista interdisciplinari es pot dir que Marcus Grant és un ecologista que treballa com a dissenyador
urbà i arquitecte paisatgista en salut pública urbana. Ex professor i subdirector del Centre col·laborador per entorns
urbans saludables, Marcus va treballar amb la xarxa europea de ciutats saludables durant més de 15 anys. Analitza les
qüestions de desenvolupament sostenible i la salut com a consultor, treballant per organitzacions governamentals i
l’acadèmia. És membre de la distinció de la Facultat de salut pública al Regne Unit. La seva tasca de consultoria, de
gestió ambiental per a la salut, Marcus se centra en la reconciliació de la salut humana i la salut de la biosfera en l'àmbit
urbà. És coautor de 'Fent barris per al foment de la salut local i la sostenibilitat global' (2010) i "The Routledge manual
de planificació per a la salut i el benestar" (2015). En aquests moments està liderant el llançament d'una nova revista
"Ciutats i salut" amb l’objectiu específic d’omplir el buit entre "el que sabem" i "què fem" a les ciutats.
Dionís Guiteras
Dionís Guiteras estudia Ciències Polítiques a la Universitat Oberta de Catalunya. Des del 2006, és militant d’ERC, grup
polític on ha sigut secretari de la sectorial d’agricultura fins al 2011. Durant la X legislatura del Parlament de Catalunya
Dionís Guiteras va ser escollit Diputat.
Actualment és l’actual President del Consell Municipal, Membre de l’executiva, secretari d’afers supramunicipals d’ERC,
President del Consell Comarcal del Moianès i Alcalde de Moià. A més a més és membre de la Comissió Executiva,
Membre de la Junta de Govern, President de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, President de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Territori i Sostenibilitat, així com Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans i Vocal de la Comissió Especial de Comptes.
Alexander Heichlinger
Alexander Heichlinger és expert d’EIPA, cap del Grup Ciutat europea de governança econòmica i financera (CEFG)
(www.cefg.eu) i gerent dels Premis Europeus per al sector públic (EPSA) 2009-2014. Forma part de la delegació EIPA a
Barcelona. En els últims 20 anys ha liderat una varietat de tasques per a autoritats europees, locals i regionals, així com
institucions europees en temes com el desenvolupament econòmic local i regional; estructures i cooperació en línia
amb l'estratègia de Lisboa per al creixement i l'estratègia Europa 2020; eGovernment i les tecnologies de la informació i
de la societat (IST) a les administracions públiques (PA). Va formar part i continua proporcionant serveis
d'assessorament a organitzacions internacionals com ara la Comissió Europea, l’OECD, l’ONU, el Consell d'Europa etc.
Furio Honsell
Furio Honsell és Professor d'informàtica a la Universitat d'Udine, on va ser escollit cap del departament de
matemàtiques i informàtica i després degà de la Facultat de físiques naturals i Ciències Matemàtiques, actuant com a
Vice Canceller des del 2001 fins al 2008. Va ser President del Parc de la ciència i la tecnologia d'Udine i vicepresident de
l'Associació Nacional per a la promoció de recerca europea des del 2001 al 2010. L’any 2008 va ser elegit alcalde de la
municipalitat d'Udine, per al partit de centre-esquerra i el maig de 2013 va ser reelegit per un altre termini de cinc anys.
Udine es va unir al Pacte d'alcaldes 2020 i porta la vicepresidència italiana de la xarxa "Ciutats saludable", que promou
la salut i el benestar dels ciutadans a nivell nacional. Està compromès amb la implementació de polítiques per
promoure la salut i la cooperació i el treball en xarxes a nivell europeu i internacional. El 2015 va ser elegit President del
Pacte EU sobre el Canvi demogràfic.
Neil Johnson
Neil Johnson és director, científic ambiental (AMIEnvSc) i investigador, amb graus en Ciències ambientals BSc (Hons),
MSc, energia i medi ambient (EPSRC) amb una beca d'enginyeria i ciències físiques Research Council i doctorat en
impactes ambientals de Micro energia hidroelèctrica (acústica i ciutats) beca (EPSRC). A l'actualitat és el líder i
encarregat de conduir el programa de Liverpool d’Habitatges saludables i gestor del projecte marc ECO, àrea de
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l'eficiència d'energia, basada en l’estratègia per a la ciutat i treballant amb diverses empreses d'energia. El seu treball
anterior incloïa la consultoria ambiental així com la planificació de les avaluacions d'impacte ambiental d'energia dels
residus i la gestió de restes menors. Ell és també membre associat de la institució de Ciències ambientals.
Eloi Juvillà
Arquitecte del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, un instrument d’assistència als
ajuntaments de la província, perquè aquests puguin oferir a la ciutadania uns equipaments, uns espais públics i uns
serveis de qualitat. Ha estat coordinador de les jornades “d’Urbanisme i Gènere. Una visió necessària per a tothom”
realitzades l’abril del 2005 a Barcelona. És membre del grup de treball “Entorn Urbà i Salut” de la Diputació de Barcelona
i coordinador de la guia i cercador online per a la selecció d’espècies del Verd urbà ( 2016). Ha gestionat , des de l’any
2000, estudis i projectes d’espai públic i equipaments en la província de Barcelona. En els darrers anys està coordinant
una sèrie d’accions adreçades a la promoció de la qualitat de l’espai públic, incorporant les noves demandes socials,
basades en la transferència de coneixements i en la innovació per tal de desenvolupar metodologies i nous productes
de gestió i de suport municipal.
Ramazan Korkmaz
Ramazan Korkmaz és un tècnic estratègic per a l'energia i assumptes generals, al departament de conservació de la
natura, espais de verd i energia del Ministeri de medi ambient i energia de la lliure i Hanseàtica d'Hamburg. És
empresari industrial i advocat de formació. Durant la seva carrera va treballar en diferents posicions i per a diferents
empreses privades del sector serveis i energia. A principis del 2000, va ser director d'una petita entitat municipal per a la
liberalització dels mercats energètics a Alemanya i va organitzar la transposició dels nous requisits reglamentaris. Des
de 2009, ha estat responsable d'Afers generals de l'àrea de política energètica i el sector energia dins del Ministeri de
medi ambient i energia i ha supervisat les activitats de re-municipalització de la ciutat d'Hamburg. A més, contribueix al
desenvolupament estratègic de l'energia municipal entre les empreses. És a més un expert en temes reguladors del
sector energètic i les qüestions relacionades sobre la transició d'energia per a Hamburg. D'altra banda, gestiona i
supervisa la conceptualització i implantació de projectes polítics diferents; el darrer ha estat la posada en marxa d'un
Consell Consultiu per la xarxa d'energia per a Hamburg.
Laura Martínez
Llicenciada en dret per la Universitat de Lleida (UdL), Mestratge en Direcció de Recursos Humans al Centro de Estudios
Financieros, Postgrau en Pràctica Jurídica i Curos d'Especialització en Jurisdicció de Menors i Violència sobre la Dona. Ha
treballat com advocada a De Iure Advocats i ha estat Coordinadora de Medi Ambient al Consell Comarcal del Maresme.
Actualment és diputada delegada de Salut Pública i Consum a la Diputació de Barcelona i regidora a l’Ajuntament de
Vilassar de Mar.
Josep Mompín
Josep M Mompín és Paisatgista, Enginyer Tècnic Agrícola i Ambientòleg. Porta més de 25 anys vinculat a l’àmbit de la
gestió d’espais verds i els serveis ambientals de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, on des de 2010 ha ocupat diversos
càrrecs de responsabilitat en l’àmbit de la Qualitat Urbana i Ambiental. Ha participat en múltiples estudis i projectes de
desenvolupament urbà tant des de l’àmbit de l’administració com des de l’estudi M-F consultors del paisatge. Acumula
una llarga experiència en gestió i manteniment d’espai públic i gestió medi-ambiental integral, col·laborant en cursos,
programes de postgrau i màsters universitaris sobre medi ambient, espais verds i paisatge urbà de la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Girona. Des de 2010 és Cap del Servei de Paisatge Urbà, Promoció ambiental
i Medi Ambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que engloba els àmbits de Qualitat Ambiental, Qualitat Urbana i
Gestió energètica i Sostenibilitat. L’any 2015 l’Ajuntament de Mollet del Vallès va rebre el guardó “d’European Green
Leaf 2015”, el primer que la Comissió Europea atorga a ciutats de fins a 100.000 habitants.
Erlijn Mulder
Erlijn Mulder és una estratega del municipi d'Utrecht (www.utrecht.nl). Treballa per a la direcció i junta política sobre
l'estratègia de futur de la regió d'Utrecht i l'agenda urbana. En aquesta funció, contribueix a desenvolupar una
proposta internacional per a la ciutat d'Utrecht sobre la vida saludable com un fonament per al desenvolupament del
futur de la ciutat. En els últims anys ha treballat com a especialista en comunicació per l'alcalde, en contacte directe i
constant amb la ciutadania d'Utrecht al voltant de nous conceptes per a la democràcia.
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Josep Ramon Mut
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Mestratge en Dret Públic en Estudis avançats de l'ordenació
juridicoadministrativa del territori i del mercat' IDEC (UPF). Advocat per a l'ICAB (Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona). Actualment és Diputat delegat d'Urbanisme i Habitatge a la Diputació de Barcelona i regidor de
l'Ajuntament de Cervelló. Va treballar al departament jurídic del Consorci del Parc de Collserola i avui dia és tècnic
jurídic a la secretaria de política municipal d’ERC. Actualment és membre de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat i vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans així com
vocal de la Comissió Especial de Comptes i President del Grup Polític d’ERC a la Diputació de Barcelona.
Luís Andrés Orive
És enginyer i doctor “cum laude” en anàlisi territorial del paisatge. Des de l’any 1989 fins al 2008 va ser director del CEA
(Centre d’Estudis Ambientals de Vitoria-Gasteiz). El 2007 va ser convidat com a expert del Consell d’Europa pel
desenvolupament de la “Xarxa Ecològica Paneuropea”. El 2008 va ser designat jurat per a l’avaluació de bones
pràctiques de sostenibilitat urbana del Comité Un-Habitat a Espanya. És membre col·laborador del Màster
d’arquitectura del Paisatge de la Universitat de NY a Syracuse a més de gestor del Fòrum urbà del paisatge de VitoriaGasteiz, des de l’any 2005. Durant els anys 2010 i 2011 va coordinar els cicles de Paisatge i va dissenyar el Màster
internacional de planificació i arquitectura del paisatge a la Universitat del País Basc. Del 2011 al 2015 va ser
coordinador general de Medi Ambient i director del projecte “European Green Capital 2012” de l’ajuntament de VitoriaGasteiz i, actualment és el cap de l’àrea d’Estudis i Recerca del CEA.
Felip Pich-Aguilera
L'arquitecte Felip Pich-Aguilera, PhD, llicenciat en 1986 per la Universitat Politècnica de Catalunya, és membre
fundador de l'escola d'arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (ESARQ/UIC), tutor de l'estudi
d'arquitectura i Director d'arquitectura i sostenibilitat per alumnes de quart. També és Director de l’àrea de recerca de
medi ambient i industrialització (www.ceimuic.es). Des del 2000, és President de GBCe (president espanyol de la
iniciativa internacional per un entorn construït sostenible i el World Green Building Council, www.gbce.es). Va ser
President de la Comissió de coordinació de la "Conferència Mundial d’edificis sostenibles" de Barcelona, el 2014
(WSB14Barcelona). Té el seu propi estudi d'arquitectura (Pich-Aguilera-Picharchitects), que ha guanyat nombrosos
premis per la seva tasca i els seus esforços en la construcció sostenible i recerca ambiental en conjunt amb projectes
europeus.
Sandro Petruzzi
Sandro Petruzzi es va graduar en Enginyeria Civil el 1995 a la Universitat de Torí, Itàlia Politècnica. Després de la
graduació va treballar per a una de les majors empreses enginyeria a Itàlia i es va encarregar de la docència durant 4
anys com a professor adjunt, al Departament d’Estructura i Enginyeria Geotècnia de la Universitat Politècnica de Torí. El
1999 es va unir a la província de Torí com a enginyer i va esdevenir director l’any 2004 per encarregar-se de la
planificació i construcció d'edificis públics i infraestructures. Des de gener de 2015, Sandro Petruzzi ha estat Director de
planificació i gestió del departament d'infraestructura de la ciutat metropolitana de Torí. Durant els darrers anys, ha
estat involucrat en molts projectes europeus de desenvolupament local i regional de la regió metropolitana. És
membre "Consell suprem nacional de treballs públics".
Marga Pröhl
Des de Novembre del 2007, la professora dr. Marga Pröhl ha estat Directora General de l’Institut Europeu
d’Administració Pública (EIPA) a Maastrich, Holanda. Entre el 2004 i el 2007, va ser cap de divisió del Departament de
Modernització Administrativa adscrit al Ministeri Federal d’Interior del Govern d’Alemanya. Entre les diferents tasques
dutes, el seu treball ha destacat per la reducció de la burocràcia, la modernització administrativa i la cooperació en
aquestes àrees amb l’OECD i l’European Public Administration Network (EUPAN). Des de 1998 fins al 2004, va ser la cap
de la divisió d’Estat i Administració Pública a la Fundació Bertelsmann a Gütersloh, Alemanya, on va ser la responsable
de la reforma dels serveis públics en els terrenys de l’administració i l’educació, a més de membre del bureau executiu
de la fundació. L’any 2000, es va convertir en Professora Honoraria per la Universitat Alemanya de Ciències
Administratives a Speyer. Entre l’any 1985 i l’any 1989, va liderar a Nacions Unides (UNDP) diferents projectes transregionals. A més, va emprendre estudis de ciències econòmiques i socials, centrant els seus estudis en la teoria i la
pràctica del lideratge i l’organització en el terreny de l’educació, al mateix temps que treballava com a Professora
Assistent a la Universitat d’Osnabrück.
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Harrie Scholtens
Harrie Scholtens és un expert de la delegació d'EIPA Maastricht EIPA. Els seus camps d'especialització són els governs
locals, canvis de direcció, processos comparatius governamentals, gestió de recursos humans, implementació
d'orientació de e-government i orientació cap a clients en governs locals. Va ser secretari/director del antic municipi de
Middelharnis als Països Baixos, on, com a director va ser responsable de finances d'organitzacions en diferents
ajuntaments. Des de maig 2010 2012, va dirigir l'equip de projecte encarregat de la confluència de quatre municipis de
l'illa Goeree-Overflakkee en la província d'Holanda Meridional (NL). Addicionalment, va representar els holandesos
organització de ciutat directors en grups de treball nacionals en l'àmbit d'e-govern, coautor del llibre "Meteorització la
tempesta: solucions creatives EPSA per als temps de crisi", publicat per EIPA i ha publicat diversos articles a la web
Governance Connect en el seu camp d'especialització.
Matthias Sinn
Matthias Sinn és el director de la Capital Verd Europea – Essen 2017 (Alemanya), des del 2015, i cap del Departament de
medi ambient de la ciutat d'Essen des de 2012. Del 1990 al 2012 va treballar per a la ciutat de Munic, en diferents llocs
de treball, com Cap de Protecció del clima de l'agència de clima i la unitat de “medi ambient i salut" i Cap de Control de
qualitat d'aire. És llicenciat en química. Representa la ciutat d'Essen en diverses xarxes internacionals com ara Aliança
de ciutats pel clima i l’energia, EUROCITIES i ICLEI - governs locals per la sostenibilitat.
Isabela Velazquez
Arquitecte urbanista amb experiència en desenvolupament sostenible, planificació territorial i projectes d'urbanisme,
temes sobre els quals ha treballat des de l'administració i com a consultora. Especialista en organització del complex i
nacional instructor de processos participatius EASW. Realitza estudis, informes i avaluació de projectes per a entitats
com la Comissió Europea, la OCDE i l'ONU-Hàbitat. Ha estat coordinadora de projectes europeus com ara CIVITAS
ARCHIMEDES, TRANSPORT LEARNING; STARS i CIVITAS ECCENTRIC (en curs). Combina l'activitat professional amb una
àmplia gamma d'activitats com a conferenciant i organitzadora d'activitats formatives. Professora convidada en
diferents màster organitzats per diverses universitats espanyoles (Universitat Politècnica de Madrid, UAB, UCM i altres).
Membre del Comitè directiu de la web de ciutats per a un futur més sostenible i la iniciativa d'arquitectura i urbanisme
més sostenible, entre d'altres. És activa en el debat sobre gènere i urbanisme i entre les seves publicacions podem
trobar "Criteris de sostenibilitat aplicables a urbanisme" (2003), "Ecociudades " (2009 i "El passeig Jane: teixint xarxes al
peu del carrer"(2016).) "
Karmenu Vella
Karmenu Vella és Comissari de Medi Ambient, Assumptes Marítims i Pesca de la UE des de l’any 2014. Abans havia estat
Ministre de Turisme i Aviació, d’Indústria, Obras Públiques, membre del Parlament maltés a més de coordinador del
grup europeu del Partit Laborista. En l’àmbit professional va ser director del Orange Travel Group així com del
Corinthia’s Mediterranian Construction i del Corinthia Hotel International. És arquitecte de formació.

	
  

