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 “La COVID-19 ha reforçat la presa de consciència sobre l’impacte de la ciutat en la 
nostra salut física i emocional”, assegura el professor Pere Vall  

 
UIC Barcelona School of Architecture llança el nou Màster en 
Disseny Urbà per a Ciutats Saludables  

 
El programa parteix d’un enfocament transversal de caràcter pràctic i cerca formar experts en 
disseny urbà sostenible orientat al benestar de la ciutadania 
 
El màster es dirigeix a tots els professionals que intervenen en el disseny, la gestió i la 
planificació física de les ciutats, especialment a arquitectes i urbanistes 
 

 

Barcelona, 4 de maig de 2021.  UIC Barcelona School of Architecture ofereix un nou 
programa de màster per al curs acadèmic 2021-2022. Es tracta del Màster en Disseny Urbà 
per a Ciutats Saludables, un programa amb un enfocament transversal de caràcter pràctic que 
té per objectiu proporcionar als alumnes una base conceptual i metodològica per dissenyar i 
planificar entorns urbans, segons els principis del benestar i la sostenibilitat. El màster està 
coliderat pels professors Pere Vall, Álvaro Cuéllar i Marta Benages. 
 
“Si bé la salut pública i l’urbanisme comparteixen objectius comuns, durant l’últim segle han 
continuat sent disciplines independents. La preocupació creixent per l’emergència ambiental i 
sanitària ha propiciat un ampli debat sobre la necessitat d’integrar tots dos camps, de manera 
que el binomi urbanisme i salut ha cobrat impuls en els últims anys”, destaquen el director i 
els coordinadors del programa. 
 
El programa, que s’impartirà de manera íntegra en anglès, es dirigeix a tots els 
professionals que intervenen en el disseny, la gestió i la planificació física de les ciutats 
(arquitectes, urbanistes, planificadors urbans, paisatgistes, enginyers civils, etc.) que vulguin 
ampliar els seus coneixements en disseny urbà sostenible orientat al benestar de la 
ciutadania.  
 
Urbanisme saludable 
En general, la COVID-19 ha reforçat la presa de consciència sobre l’impacte de la ciutat en la 
salut física i emocional. Com a usuaris de la ciutat, l’experiència del confinament ha evidenciat 
la importància dels espais lliures de proximitat i, especialment, dels parcs. Els ciutadans 
també han pres consciència de la seva capacitat per apropiar-se d’aquests espais i 
transformar-los. “D’aquest aprenentatge en sortirà, segurament, una ciutadania més implicada 
en la coproducció de la ciutat. En els camps tècnic i polític, la COVID-19 accelerarà, sens 
dubte, la incorporació dels paràmetres de la salut en el disseny de la ciutat. Però 
l’aprenentatge, en aquest terreny, es traduirà també en canvis de llarg recorregut i gran 
incidència, tant en la reformulació teòrica de la ciutat (en aspectes com la dimensió, la 
densitat, la mobilitat activa o les tipologies d’espai lliure) com en l’exercici pràctic de 
l’urbanisme (amb la incorporació de la psicologia ambiental i la dimensió comportamental en 
el disseny de l’espai públic)”, afirma el professor Pere Vall. 
 
El nou Màster en Disseny Urbà per a Ciutats Saludables abraça tant l’àmbit professional com 
l’investigador i integra les dimensions ambiental, social, cultural i econòmica, amb més de vint 
seminaris impartits per experts. Així, s’estudiaran aspectes relacionats amb la contaminació 
de l’aire i el soroll, la planificació de transport i infraestructures sostenibles, l’agricultura 
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periurbana, la seguretat en l’espai públic, la justícia mediambiental i la gentrificació, el 
patrimoni i el turisme cultural i els nous models d’economia circular i local, entre altres temes. 
 
El programa acadèmic del màster inclou, a més a més, un taller transversal de disseny urbà 
que combinarà tecnologies intel·ligents i solucions basades en la naturalesa des d’un punt de 
vista holístic i que es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona, referència mundial en disseny 
urbà. “El màster va més enllà de la idea de formar tècnics ben adaptats als nous requeriments 
d’un mercat en el qual la salut jugarà un rol cada vegada més rellevant. El màster es dirigeix, 
també, i amb especial èmfasi, a formar tècnics capaços de transformar el propi mercat, a 
humanitzar-lo, mitjançant el coneixement adquirit gràcies a la reflexió crítica sobre la pròpia 
pràctica professional”, afirmen els tres professors. 
 
En aquesta primera edició del màster, s’ofereixen un total de 25 places i el procés d’admissió 
d’estudiants ja està obert. 
 
 

 
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 arquitectes capaços 
d’afrontar els reptes de la societat. 
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