Després dels greus efectes de la pandèmia per coronavirus a les residències

CSC i UIC Barcelona impulsaran un nou model
urbanístic i d'habitatge per a gent gran i les persones
dependents
• El president de l'CSC, Manel Ferré, i el rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, han
signat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a l'intercanvi de
coneixement en el camp d'atenció a l'envelliment i la dependència.
• L'objectiu de l'acord és avançar cap a un nou esquema urbà i de construcció
d'habitatges que permeti superar les deficiències evidenciades per la COVID-19 en
el model d'atenció i cures a la gent gran i les persones dependents
Barcelona, 1 de juliol del 2021.- El president del Consorci de Salut i Social de Catalunya

(CSC), Manel Ferré, i el rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, han signat un conveni de
col·laboració entre ambdues entitats per impulsar un nou model urbanístic i d'habitatge
per a gent gran i les persones dependents després de les greus conseqüències
generades per la pandèmia de la COVID-19 a les residències i centres d'atenció a les
persones dependents.
Així, el conveni -que tindrà una durada de quatre anys- estableix l'intercanvi de
coneixement en el camp d'atenció a l'envelliment i la dependència amb l'objectiu
d'adaptar l'urbanisme i la construcció d'habitatges a les necessitats d'aquests dos
col·lectius i millorar, amb això, la seva qualitat de vida. El document també comporta
l'elaboració de seminaris, col·loquis, simposis, estudis d'investigació conjunts i visites de
curta durada d'alumnes de UIC Barcelona School of Architecture a centres assistencials
associats a l'CSC.
El director del CSC, José Augusto García, i el director de UIC Barcelona School of
Architecture, Josep Lluís i Ginovart, seran els encarregats de coordinar els projectes
que es desenvolupin i ja han mostrat la importància del conveni. "Creiem en un nou
model urbà que ha de formar part d'una nova manera d'atenció a les nostres persones
grans, un model d'atenció en què el CSC està treballant intensament i en el qual ara
inclou a UIC Barcelona School of Architecture per repensar tot allò referent als espais
d'atenció després de les terribles conseqüències de la pandèmia per coronavirus en les
residències de gent gran", ha afirmat José Augusto García Navarro, director general de
l'CSC.
Per la seva banda, Josep Lluís i Ginovart, director de UIC Barcelona School of
Architecture ha explicat que "la pandèmia ens ha demostrat que l'arquitectura i
l'urbanisme són determinants en la qualitat de vida i en la salut de les persones. Hem
d'apostar per una planificació urbanística i un nou model d'habitatges que posin en el
centre a les persones i, per això, s'ha de començar per contemplar les necessitats dels
col·lectius més vulnerables incloent-hi, sens dubte, l'àmbit de la tercera edat".
Pròximament, aquest conveni començarà a materialitzar-se amb la posada en marxa de
projectes d'investigació i docència conjunts que permetin avançar cap a un nou model
d'atenció social després de la pandèmia de la COVID-19.

Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local
i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista.
El CSC, referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a missió: impulsar
models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les
persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el
principal referent pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació
davant els nous reptes del sistema de salut i social. Tots els associats al CSC són
entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.
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Sobre UIC Barcelona School of Architecture
UIC Barcelona School of Architecture és una escola d'arquitectura compromesa amb el
creixement intel·lectual, professional i personal dels qui la formen. Un model docent que es
fonamenta en l'atenció personalitzada, l'aprenentatge pràctic basat en la integració de totes les
àrees de coneixement, la tecnologia d'avantguarda i un professorat amb experiència
internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectes capaços d'afrontar els
reptes de la societat.
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