
  

 

 
 
 
 
 
 

Esmorzar d’Acció 21 
 

Repensem l’espai on vivim 

 
 

Informe de la sessió 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 29 de maig de 2012 
Programa Acció 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sumari 

 
 1. Resum de la sessió 

 2. Relació d’assistents 

 3. Avaluació de la sessió 

 4. Imatges de la sessió 

 5. Annexos: enllaços a les quatre presentacions. 

 

 
 
 

1. Resum de la sessió 

El passat dimarts 29 de maig, va tenir lloc al Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAC) 

l’Esmorzar d’Acció 21 Repensem l’espai on vivim, en el marc del programa 
d’activitats per a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

Es van presentar quatre iniciatives que vinculen la sostenibilitat amb noves visions de 
l’arquitectura i l’urbanisme, amb perspectives molt properes a àmbits socials i de 

salut: 

 
- Espais conscients: Bioarquitectura. Sonia Hernández-Montaño Bou, 

d’Arquitectura Sana. 
 
- El CloudHousing: un nou model de vida. Alessandra Graziani de vida+facil amb 

la col·laboració de Marco Lampugnani del despatx Snark Space Making (especialitzat 
en espais públics i processos participatius). 

 
- Pati x La Pau. Montse Pedret i Martín Sánchez Brizuela, de Raons Públiques 
(Arquitectes Sense Fronteres). 

 
- Territoris Oblidats. Roberta de Carvalho, de Pensant Moviment Urbà. 

 

 

http://www.arquitecturasana.com/
http://www.vidamesfacil.com/
http://raonspubliques.wordpress.com/category/escola-la-pau/
http://www.territorisoblidats.org/


  

 

2. Relació d’assistents 
 

Van assistir a l’Esmorzar un total de 52 persones, 5 venien a títol personal i la resta de 
31 organitzacions: 

 
 

Nº de 
persones 

ORGANITZACIÓ 

1 Agenda 21 Escolar 

1 Ajuntament de Barcelona. 

1 Ajuntament de Barcelona. Patronat d’Habitatge. 

1 Ajuntament de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó 

1 Ajuntament de Barcelona. IMEB - Institut Municipal d´Educació de Barcelona 

1 Ajuntament del Prat de Llobregat 

2 Àmbit Prevenció 

2 ARDA Gestió i Estudis Ambientals SLL 

1 Arquitectura Sana 

1 Associació Bioarquitectura Mediterrània (BAM) 

1 Associació Ecoconcern – Innovació Social / Observatori Climàtic 

1 Associació Geoaxioma 

1 BioEconomic 

1 Casa Convalescència UAB Campus 

1 CCOO - Comissions Obreres del Barcelonès 

2 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - COAC 

1 Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències  Polítiques i Sociologia  

2 Creu Roja 

1 Elisava Escola Superior de Disseny  (UPF) 

2 Escola d´Art Floral de Catalunya Fundació 

1 Federació ECOM 

1 Grup Polític Municipal ICV Iniciativa per Catalunya - Verds 

1 Institut Català d´Ornitologia (ICO) 

1 Laboris 

3 Pensant Moviment Urbà, associació cultural (PMU) 

3 Raons Públiques (Arquitectes Sense Fronteres) 

1 SIRESA 

3 Transports Metropolitans de Barcelona- TMB 

1 Universitat de Barcelona - UB 

3 Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

4 Vida+facil 

5 Altres (a títol personal) 

 
 



  

 

2.1. Mitjà pel qual els assistents s’han assabentat de la sessió 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nota: Dades basades en les respostes del 31% dels assistents a la sessió. 



  

 

3. Avaluació de la sessió 
 

Un cop finalitzada la sessió es va enviar un qüestionari d’avaluació en línia que van 
respondre 16 dels 52 assistents. D’aquest 31% que va respondre el qüestionari hem 

obtingut els resultats que exposem a continuació. 
 

 

Valoració del temps, lloc i idees exposades 
 

 

 
 

 

3.1. Grau de satisfacció global amb l’activitat 

 

La satisfacció dels assistents ha estat molt elevada, tal com es recull en la valoració 

numèrica com en els comentaris i observacions dels participants. 

 

 
 



  

 

 

3.2. Aspectes destacats positivament pels participants sobre el format i la dinàmica de 

la sessió 

 

PROJECTES EXPOSATS (6) 

- La elección de las temáticas expuestas por relevancia dentro del contexto. 

- La diversitat de temes tractats.  

- Me pareció bastante apropiada la selección de trabajos presentados ya que 

permitía un abanico bastante rico en las comparaciones e interrelaciones entre 

ellos. 

- La tria de les entitats i persones que han parlat. 

- Contenidos, creación de un espacio donde puedan encontrarse personas con las 

mismas ganas de mejorar. 

- Les presentacions. 

 

AMBIENT (2) 

- Ambient distès. 

- El bon ambient generat. Les sinergies entre tots els participants. 

 

OPORTUNITAT (4) 

- Agradecer la posibilidad de dar a conocer el proyecto que llevamos a cabo. 

- Posibilidad de intercambiar opiniones. 

- El debat final sempre és molt interessant. 

- Conèixer nous experiments, noves experiències, nous grups en un marc 

relativament petit per a poder accedir i interaccionar. 

 

FORMAT (8) 

- Les presentacions en la seva mida justa i la possibilitat posterior de debat. 

- Els tempus, el lloc. 

- L'acollida , la sala i l’esmorzar. 

- La puntualitat i la durada de les ponències.  

- La presentació de fets reals. 

- Adquirir nous coneixements i experiències en un ambient distès i acollidor. 

- Els temps i l'organització. 

- Conèixer nous experiments, noves experiències, nous grups en un marc 

relativament petit per a poder accedir i interaccionar. 

 

 



  

 

3.3. Aspectes destacats negativament pels participants sobre el format i la dinàmica 

de la sessió 

 

ACÚSTICA/SONORITZACIÓ (5) 

- Acústica 

- La acústica. 

- Tot i que m'ha agradat que es realitzés al COAC, l'acústica no era molt bona. 

- La megafonia. 

- Sonorització de l'espai. 

 

ESPAI O HORARI (3) 

- El començament una mica massa d'hora de la sessió. 

- El espai de l’esmorzar. 

- Repensaría la disposición espacial del evento con la finalidad de mejorar la 

visibilidad de la pantalla. 

 

FALTA APROFUNDIR (6) 

- M'agradaria que s'hagués aprofundit en aspectes més pràctics. 

- Hagués anat bé una mica més de temps de diàleg entre tots. 

- Quizás 30 minutos más para intercambiar. 

- Potser caldria aprofundir més. 

- Possibilitat fraccionada d’accedir a la informació, de poder fer-se una idea global 

del què ens presenten. 

- Faltó debate. 

 

 

 

ALTRES (3) 

- La convocatoria está cerrada. 

- La falta de networking entre els assistents potser. 

- Me parece que algún compañer@ aún va a este tipo de actividad como quien va 

a valorar y criticar agresivamente los trabajos presentados, mientras creo que 

lo más adecuado sería una postura más colaborativa, pues estamos tod@s 

aprendiendo a desarrollar estos tipos de proyectos, de cierta forma aún 

novedosos. 

 

 

 



  

 

3.4. Temes proposats pels participants per a propers Esmorzars d’Acció 21 

 

- Elaboración de normativas de bioarquitectura. Formación acreditada en 

bioarquitectura. Funcionamiento práctico de un co-housing, desde la creación a 
la gestión. 

- Salut i construcció. 

- Estils de vida sostenibles. 

- Construcció sostenible. 

- Urbanisme per l'habitabilitat. 

- Espacios escolares sanos. Arquitectura sostenible - certificaciones ambientales 

de edificios. 

- Innovacions eco-tecnològiques, sistemes de finançament específics de millores 
ambientals basades en innovacions tecnològiques. 

- Eficiencia energética.  

- Estrategias para la activación de la participación ciudadana.  

- Búsqueda de recursos económicos para desarrollo de proyectos sostenibles “lo 
local X lo global”. 

- Experiències que tracten de mantenir al dia els Plans d’Acció 21 o també 

entitats que es plantegen el futur del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
de Barcelona.  

- Mercats d'intercanvi de roba, mobles, etc. Sistema actual de recollida de 
residus (on es porta, com es recicla??, etc.). 

- Decreixement i canvi hàbits alimentaris. 

- Nou sistema de transport públic a Barcelona: xarxa autobusos. 

- Possibles espais verds a Barcelona. 

 

 



  

 

3.5. Observacions i comentaris 
 

 

- Gracias al equipo. 

- Gracias por esta realización, la encuentro fundamental y cualquier crítica 
expresada aquí tiene apenas el objetivo de mejorar un trabajo que ya es de 

grande valor. 

- A continuar. 

- Les experiències presentades estan molt lluny de la meva activitat. 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 

4. Imatges de la sessió 
 

 

 
Ponents Sonia Hernández-Montaño, Arquitectura Sana. 

 

 
Alessandra Graziani i Marco Lampugnani, vida+facil Montse Pedret i Martín Sánchez, Raons Públiques 

 

 
 

Roberta de Carvalho, Pensant Moviment Urbà Inici del torn de precs i preguntes 
   

 

 



  

 

5. Annexos 
 

Podeu consultar les presentacions de l’esmorzar a través dels següents enllaços: 
 

- Espais conscients: Bioarquitectura, d’Arquitectura Sana. 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Arquitectura_Sana_Esmorzar_2

1.pdf  
 

- El CloudHousing: un nou model de vida, de vida+facil.  

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/vida+facil_Esmorzar_21.pdf 
 

- Pati x La Pau, de Raons Públiques. 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Raons_La_Pau_Esmorzar_21.pd
f  

 
- Terriotis Oblidats, de Pensant Moviment Urbà. 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/PMU_Esmorzar_21.pdf  
 
 

 
Nota: Aquest informe, com els informes d’anteriors esmorzars, els podeu trobar a 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm  
 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Arquitectura_Sana_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Arquitectura_Sana_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/vida+facil_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Raons_La_Pau_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/Raons_La_Pau_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/esmorzars/PMU_Esmorzar_21.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm

