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Els edificis i l?entorn influeixen en el nostre benestar. I l?arquitectura, en tant que
disciplina al servei de les persones, hi juga un paper crucial.
Durant els darrers 12 anys l?Hospital Sant Joan de Déu ha viscut una important
transformació dels seus equipaments, fent de la innovació arquitectònica un dels
principals reptes dels gestors de l?hospital i dels arquitectes responsables del
projecte.
El proper dimarts 25 de setembre a les 19 h organitzem un acte per conèixer amb detall
aquesta tasca, amb la intervenció de:
19.00 h Benvinguda i presentació
Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC
Manel del Castillo, director gerent de l?Hospital Sant Joan de Déu
19.15 h Construir abans de construir: aprendre del que encara no existeix
José María Quintillá, responsable del Programa de Simulació de la Direcció d?Innovació de
l?Hospital Sant Joan de Déu
19.45 h Dotze anys de transformació de l?Hospital
Rosa Clotet i Jan Llongueras, arquitectes
20.15 h El projecte Pediatric Cancer Center: campanya de col·laboració.
Glòria Garcia, Obra Social Infància Hospital Sant Joan de Déu

20.20 h Cloenda de l?acte. Suport al Pediatric Cancer Center
Assumpció Puig, degana del COAC
Torna a veure la jornada en vídeo:

Visualitza el vídeo 'Un passeig per l'hospital' [3] dels arquitectes Llongueras Clotet.
Els arquitectes ens sumem a la valentia
L'Hospital afronta ara el repte de la construcció del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
[4], amb una campanya de captació de fons #Paralosvalientes [5] que, en tan sols un any, ja ha
aconseguit 28 milions d?€ dels 30 milions que requerix el projecte.
Amb l?objectiu de fer possible la creació d?aquest centre hospitalari, el Col·legi
d?Arquitectes de Catalunya fa una crida al col·lectiu perquè els arquitectes que ho
desitgin, de forma anònima, puguin fer la seva aportació. Participem-hi!
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