‘MENORCA’ GENERATION
TALLER SWAT (Sustainable Workshop Architecture Technology)
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS

El Taller SWAT de la Delft University of Technology (TUD, Països Baixos) arriba a Menorca gràcies
a la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), el Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament
de Maó i el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears. El SWAT forma part del programa màster dels
estudis de Building Technology (Tecnologia de la Construcció). El Taller SWAT és un preàmbul de
la pròxima visita a Menorca del City-Zen Roadshow (24-28 abril 2017), un projecte de la Unió
Europea per impulsar la transició de les ciutats cap a l’energia zero (www.cityzen-smartcity.eu).
El tema a desenvolupar és la ciutat sostenible, en el qual 4 grups de 3 estudiants estudiaran i faran
propostes d’intervenció a 4 àrees urbanes de la ciutat de Maó (A, B, C i D):
Zones urbanes d’estudi:
A. port
B. centre de la ciutat
C. residencial i POIMA
D. residencial i equipaments

El Taller treballarà a diferents
escales, des del barri fins la
façana, per produir estratègies
mediambientalment efectives
que redueixin la petjada de
carboni de Menorca i alhora
incrementin el benestar urbà.
L’objectiu és evolucionar cap a una ciutat sostenible amb els següents conceptes de base:
- Demostrar que els estils de vida sostenibles són possibles a les ciutats existents.
- Produir respostes tecnològiques apropiades per la sostenibilitat i adaptades al context urbà.
Les propostes es volen compartir i validar amb els diferents agents implicats i persones
interessades, de manera que totes les activitats de l’agenda són obertes. L'idioma que s'utilitzarà a
totes les activitats és l'anglès. Per facilitar el diàleg es comptarà amb assistència de traducció.
Dates: 27 de febrer fins 10 de març de 2017
Coordinen: professor arquitecte Dr. Craig Lee Martin (TUD) i arquitecte Jesús Cardona (IME)
Contacte: Jesús Cardona M 620 81 82 90 / jcardona@nontropia.com
Més informació a www.ime.cat

AGENDA D’ACTIVITATS. TALLER SWAT ‘MENORCA’ GENERATION
DATA

HORA

LLOC

ACTIVITAT

Dilluns
27.02.17

10:00
10:45

IME

Benvinguda per part de representants de l'Ajuntament de Maó i
Consell Insular.
Presentació del Taller SWAT per part de l’arquitecte
Dr. Craig Lee Martin (TUD), responsable del taller, i de l’arquitecte
coordinador, Jesús Cardona (IME)

11:00
11:45

IME

Xerrada de David Carreras, director de l’OBSAM:
"Sustainability in Menorca: state of the question"

12:00
16:00

Sortida des de
Plaça Príncep

Excursió en bus per la zona de Maó, visitant les diferents àrees
d'actuació del Taller SWAT i visita al parc eòlic de Milà.
Excursió en embarcació pel port de Maó

11:00
11:30

IME

Presentació del departament d'Ocupació i Projecció Econòmica del
Consell Insular de Menorca:
"Menorca Smart Island"

11:30
12:30

IME

Presentació “Sustainability concepts” per part dels estudiants del
Taller SWAT i posterior debat i supervisió amb tots els assistents

Dijous
02.03.17

10:00
12:00

IME

Període obert de visites i aportacions al Taller SWAT amb l’arquitecte
Dr. Craig Lee Martin

Divendres
03.03.17

11:00
11:30

IME

Xerrada de l’arquitecte Jesús Cardona (IME – estudi nontropia):
"Technology and environment”

11:30
12:30

IME

Presentació dels treballs del Taller SWAT, amb debat i supervisió amb
tots els assistents

Dilluns
06.03.17

10:00
11:30

IME

Presentació dels projectes Taller SWAT entre els diferents grups de
treball

Dimarts
07.03.17

10:00
12:00

IME

Període obert de visites i aportacions al Taller SWAT amb l’arquitecte
Dr. Craig Lee Martin

20:00

COAIB

Conferència de l’arquitecte Dr. Craig Lee Martin:
“Urban heliotropic architecture”

Dimecres
08.03.17

10:00
12:00

IME

Període obert de visites i aportacions al Taller SWAT amb l’arquitecte
Dr. Craig Lee Martin

Dijous
09.03.17

10:00
12:00

IME

Període obert de visites i aportacions al Taller SWAT amb l’arquitecte
Dr. Craig Lee Martin

Divendres
10.03.17

10:00
12:00

IME

Presentació final dels resultats del Taller SWAT, amb debat i
supervisió amb tots els assistents

Dimarts
28.02.17

Activitats en taronja: actes de perfil acadèmic, oberts a tothom
Activitats en verd: xerrades i conferències, obertes a tothom
Activitats en blanc: sessions de treball del SWAT obertes a visites
Adreça IME: Camí des Castell, 28 de Maó
Adreça COAIB: Cos de Gràcia, 38 de Maó

