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P R O G R A M A 

 
9:00 – 9:30 h. 

 
Recepció assistents 
 

 
9:30 – 9:50 h. 

 

 
Obertura de l’acte 
 
  

 
Joaquín Osorio. President del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona 
 
Pere Macias. President de la Fundació 
Cercle d’Infraestructures 

 
9:50 – 10:30 h. 

 
 
 

 
Conferència inaugural 
Les ciutats intel.ligents en termes 
d’habitabilitat 

 
Lluis Comeron. Degà del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya  

 
10:30 – 11:30 h. 

 
 
 

 
Taula rodona DOMÒTICA 
Un pas més en la construcció 
d’habitatges  
 
Millorar la qualitat de vida de 
l’habitatge i la rendibilitat del 
constructor a partir de la domòtica 

 
Alberto Gutiérrez. Product Manager Light 
& Room Control Activity Schneider Electric 
 
Ignacio de Ros. Soci fundador ADR 
Ingenieria  
 
Moderador: Ambròs Martínez  

 
11:30 – 12:00 h. 

 
Pausa cafè 
 

 
12:00 – 13:00 h. 

 
 
 

 
Taula rodona EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA   
 
Eficiència energètica en nous 
habitatges; certificació, 
finançament, canvi climàtic.  
 

 
Assumpta Farran. Directora de l’Insitut 
Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Carles Sala. Secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya  
 
Enric Mir. Arquitecte i professor de l’ETSAB-
UPC  
 
Moderador: Josep Martínez  

 
13:00 – 14:15 h. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Taula rodona CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE 
 
Gestió eficient, moderna i 
sostenible de la construcció. 

 
Ramon Tella. Gerent de la Gestora de Runes 
de la Construcció 
 
Jordi Amela. Director tècnic de Rehabilitació 
d’Habitatges de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Coque Claret. Arquitecte i professor de 
l’ETSAV-UPC 
 
Moderador: Josep Gassiot  

 
14:15 – 14:45 h. 

 
 
 
 
 

 
Conclusions i cloenda  

 
Joaquín Osorio. President del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona 
 
Pere Macias. President de la Fundació Cercle 
d’Infraestructures 
 
Àngel Sánchez. Director general de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals (BIMSA) 

 
14:45 h. 

 

 
Dinar a peu dret 
 

 


