
seminario 2014
Hábitat a Escala Humana

RAONS PÚBLIQUES. JAVIER FRAGA.
Sesión 4 “Intervención Social”

Para inscripcións e máis información:
www.asfes.galicia.org   www.udc.es/dhabitat
galicia@asfes.org    dhabitat@udc.es

Asistencia libre e gratuita | Salón de Actos da ETSAC | Retransmisión en streaming.

O seminario Hábitat a Escala Humana participa do resultado 
formativo e de sensibilización en materia de habitabilidade da 
comunidade universitaria da UDC formulado dentro do proxecto 
DHabitat.

Trata de fomentar e visibilizar a transdisciplinariedade no traballo 
en torno ao hábitat como ferramenta básica para incorporarse ou 
desenvolver a estratexias orientadas a xerar un cambio social en 
favor dunhas condicións de vida máis equitativas e humanas.

Solicitaranse créditos de libre elección e expedirase certificado de 
asistencia da Universidade da Coruña. Para poder optar a este 
certificado será necesaria unha inscrición previa e a asistencia ao 
80% das sesións do seminario.

luns 30 xuño | 16:30

A construción social da cidade; desmontando os prexuízos da participación no urbanismo.

La participación ciudadana en el urbanismo: una condición necesaria para la sostenibilidad.

xoves 17 xullo | 16:30

CARLOS VERDAGUER.

Arquitecto pola Universidade de A Coruña con formación complementaria en Urbanismo e Cooperación ao 
Desenvolvemento. Ten experiencia laboral en planificación territorial e urbana, conservación do patrimonio e cooperación 
ao desenvolvemento en diversos países de Europa e América. Forma parte do equipo Raons Públiques, asociación de 
urbanismo que traballa no ámbito da educación, a arquitectura e a participación cidadá.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ + ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS
Sesión 5 “Tecnoloxías apropiadas”

Arquitecto urbanista e profesor asociado de urbanismo na ETSAM. Está especializado no deseño de proxectos integrais de 
sostenibilidade urbana e na aplicación e desenvolvemento de metodoloxías de participación cidadá asociadas ao 
urbanismo. Noutros campos actualmente está investigando sobre rexeneración urbana integral e os usos agrícolas no solo 
periubano. É membro do grupo de investigación GIAU + S da UPM e forma parte da iniciativa CF+S Ciudades para un futuro 
más sostenible.

Asentamentos chabolistas, ata cando?

ASF LOCAL. CRISTINA NIETO E JUAN ARADAS.

Voluntarios do grupo de Cooperación Local de ASF Galicia con amplia experiencia traballando nos asentamentos 
chabolistas da cidade de A Coruña. O grupo ten como obxectivo fomentar a inclusión social dos colectivos vulnerables en 
Galicia traballando a favor da satisfacción axeitada das súas necesidades fundamentais a partir do cumprimento das 
condicións básicas de habitabilidade, e da erradicación de pautas racistas e discriminatorias da cidadanía e dos poderes 
públicos.


