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En col·laboració amb l'Hospital Clínic i l'Hotel Catalonia Plaza, des del COAC s'ha dut a terme
el Projecte Hotel-Salut, un estudi sobre la incorporació de diferents instal·lacions hoteleres
com a "hotels-salut", que durant els moments més durs de la pandèmia s'han adaptat per tal
d'acollir pacients lleus en fase de recuperació.
L'objectiu de l'estudi és recopilar l'experiència acumulada per tal que, si en el futur fos
necessari, el muntatge dels hotels-salut pugui fer-se amb tot el coneixement possible dels
factors arquitectònics, urbanístics i constructius a tenir en compte, sumats als coneixements
clínics i d'infraestructures.
Compartir experiències
El proper dimarts 17 de novembre a les 11 h, el COAC organitza una taula rodona per
compartir experiències i coneixement i parlar de les conclusions d'aquest estudi.
Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona, presentarà l'acte i moderarà
el debat. Comptarem amb la participació de:
· Daniel Isern, director del Postgrau de l'Escola Sert Disseny de l?Hotel 3.0 [3]. Ha liderat el
Projecte Hotel-Salut.
· Dr. Faust Feu, director de Qualitat i Seguretat Clínica, Hospital Clínic
· Carme Hernández, responsable del Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili
(HDOM), Hospital Clínic
· Manel Casals, Secretari General del Gremi d'Hotels de Barcelona
Optimitzar l?adaptació dels equipaments no sanitaris
A més de l'equip docent i l'alumnat de l'Escola Sert, han participat en aquest estudi Marta
Jiménez, Ferran Cortina, David Caminero, Leyre Moreno, Núria Turró, Lluïsa Sánchez, Anna
Prats i Sandra Bestraten, així com els Grups de Treball de Facility Management i Arquitectura
i Salut del COAC.
En l'anàlisi que s'ha dut a terme, s'estudien qüestions com la necessitat de garantir
circulacions segures per al personal i els pacients, o la importància de la ubicació dels hotels
en l'entorn urbà, que condiciona l'accés de les ambulàncies o l'estacionament de vehicles
amb material sensible. De l'estudi s'extreuen conclusions que permeten identificar quines són
les característiques essencials que han de complir equipaments que no són sanitaris perquè
puguin ser utilitzats en cas d'emergència, sense haver de patir cap alteració que comprometi
després la tornada a la normalitat.
Arquitectes davant l'emergència

La jornada forma part del cicle "Arquitectes davant l'emergència" [4], que té per objectiu
posar en valor les aportacions fetes des de l?arquitectura perquè el sistema de salut pugui
adaptar-se el millor possible a la situació de pandèmia, i per posar en comú l'experiència
acumulada i afrontar el futur amb millors eines i coneixements.
Cal inscripció prèvia. [5]
Les persones inscrites rebran un correu electrònic amb l'enllaç per seguir la sessió en directe.
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