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Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Sala Mirador
(Plaça Nova 5, 8a
planta) i en línia
Demarcació : COAC
Data inici :
Dimecres, 25 maig,

2022
Horari: 18 h
Tornar
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El proper dimecres 25 de maig a les 18 h, l'Institut Català del Sòl presentarà a la seu del
COAC de Plaça Nova la nova Guia Tècnica de Biohabilitat sobre criteris de salut i benestar
en les promocions d'habitatge.
La Guia s'emmarca dins de la nova col·lecció de publicacions LABORATORI, de la que ja
estan en marxa els següents volums: Guia Tècnica de Biohabitabilitat en Urbanització i Guia
Tècnica de Construcció: Acústica. Es tracta d'una sèrie de publicacions gratuïtes, que es
faciliten en format paper a institucions, organitzacions i biblioteques, i que estaran també
disponibles en format pdf a través del web de l'INCASÒL i es podran descarregar mitjançant
el codi QR del tríptic informatiu que trobareu a la Cooperativa Jordi Capell, entre d'altres llocs.
Programa de l'acte:
- Benvinguda a càrrec d'Assumpció Puig, degana del COAC
- Introducció a càrrec de Mercè Conesa, directora de l?INCASÒL
- Presentació del Pla de Publicacions de l?INCASÒL, a càrrec d'Albert Civit, gerent de
l?INCASÒL
- Presentació de la Guia de Biohabitabilitat, a càrrec de Dani Cardona, portaveu del Grup
Salut de l?INCASÒL
- Ponència sobre la salut en l?edificació, a càrrec de Sònia Hernández-Montaño,
coordinadora del Grup de Treball d'Arquitectura i Salut del COAC
- Diàleg sobre la salut en l?edificació
- Preguntes del públic assistent
Inscripcions:
Per assistir a l'acte, inscriu-te aquí [3].
Organitza:
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