
 

  

JORNADA: 

Dimecres 17 de juny 2015 
 

Les actuals circumstàncies polítiques, econòmiques, socials, tecnològiques i ambientals exigeixen territoris i 

infraestructures resilients. Les ciutat resilients són aquelles que tenen la capacitat de recuperar-se ràpid dels 

impactes que pateix el sistema.  

 
En els darrers anys, ciutats i regions de tot el món estan iniciant el seu camí per convertir-se en resilients i protegir 

els seus habitants, els seus béns i el manteniment de la funcionalitat davant les crisis a les quals s’han d’enfrontar.  

És d’especial rellevància planificar, projectar i gestionar infraestructures i serveis resilients davant de fenòmens com 

el canvi climàtic o d'altres impactes d'origen divers.  

La resiliència urbana és un procés viu que requereix conèixer els riscos a que està sotmesa una ciutat, tenir eines per 

avaluar-los i proposar accions per evitar-los o mitigar-los. . Es presenten en aquesta jornada eines que han de  

facilitar a administracions i empreses privades avançar en el coneixement i consolidar la presa de decisions 

informada i eficaç, optimitzant les inversions per reduir els riscos i millorar la vida de totes les persones.  

Per conèixer de més a prop el concepte de resiliència, el proper dimecres 17 de juny, el Col·legi d’Enginyers de 

Camins ha organitzat aquesta jornada on, a través de la presentació d’eines concretes i estudis de casos: 

 Es farà una introducció per explicar el concepte de la resiliència de manera general. 

 Es parlarà de com aplicar la resiliència enfront al canvi climàtic.  
 Es parlarà i debatrà sobre com és i com es pot desplegar un sistema de gestió de les infraestructures i els serveis 

urbans i territorials fonamentat en la resiliència.  

 Es donarà a conèixer l'experiència de Barcelona en el tractament de la resiliència urbana. 

 La jornada s’impartirà en castellà i anglès (sense traducció simultània).

 

09:00 h. Presentació: 

 Salvador Samitier, responsable de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Jordi Julià, president de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del CECCP. 

 

09:15 h. Què entenem per resiliència? 

 Prof. Youssef Diab, director científic de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).  

 

10:00 h.   La gestió resilient enfront al canvi climàtic: 

 Amy Schweikert, directora i co-fundadora de Resilient Analytics. 

 Xavier Espinet, co-fundador de Resilient Analytics. 

 

10:30 h. Debat: 

 David Prat, sotsdirector general d’Infraestructures de Transport Terrestre de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Oriol Juncadella, director d’operacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

 Elisabet Viladomiu, directora de la Divisió de Serveis de Resiliència i Emprenedoria a l’Institut 

Cerdà. 

 

 Moderador: Lluís Alegre, director tècnic de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM). 



 

  

 

11:15 h. PAUSA CAFÉ  

 

 

11:45 h. La gestió resilient d’infraestructures i serveis urbans i territorials enfront a impactes: 

 Luis Fontanals, professor Associat Departament Gestió Empresarial, IQS School of 

Management. 

 Ignasi Fontanals, co-fundador de OptiCits – Hazur Resilient Systems . 

 

12:15 h. Debat: 

 Cristina Paraira, tinència d’Alcaldia de Presidència, Serveis Urbans i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 Dan Lewis / Maite Fernandez / Esteban Leon, programa Ciutats Resilients - CRPP - UN-Habitat. 

 Antoni Alarcón, gerent del Consorci del Besós. 

 

 Moderador: Francesc Canalias, gerent de SIGMA (Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de La Garrotxa. 

 

13:00 h.   Cloenda: 

 

 Manuel Valdés, gerent Adjunt d'Infraestructures i Coordinació Urbana d’Hàbitat Urbà de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 Lluís Alegre, director tècnic de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM). 

 Francesc Canalias, gerent de SIGMA (Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de La Garrotxa). 

 

 Aquest programa pot estar subjecte a canvis.

 

 Dia: dimecres 17 de juny. 

 Horari: de 9 a 14 hores. 

 Lloc: Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16 – FGC: Les Tres Torres). 
 Preus: col·legiats (40 €) - no col·legiats (80 €). 

 Inscripcions: inscripcions@camins.cat. Indica el teu nom i cognoms, núm. de col·legiat, situació professional i 

dades de contacte. 
 

 Cancel·lació: 

 La teva inscripció es confirmarà una vegada fet el pagament i enviat el corresponent justificant de pagament. 

 La jornada queda supeditada a un nombre mínim d’alumnes. En cas de no arribar, es retornaran els diners. 

 En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies 

naturals abans de la jornada. 

 En cas de voler factura, caldrà demanar-la durant l’any en curs i facilitar les dades fiscals. Jornada exempta d’IVA. 
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