
9:30-10:00 h

10:00-11:30 h

PRESENTACIÓ I OBERTURA DE LA JORNADA

BLOC I - EL PARTIT NEXT GENERATION 

Estructura del bloc:

Participants:

Les barreres i oportunitats que detecten en el seu dia a dia les oficines locals d’habitatge, les oficines
de rehabilitació i les oficines tècniques de rehabilitació en el seu rol d’informació i tramitació dels ajuts.

Sessió debat moderada per Marta Pradal, Tècnica en gestió de polítiques públiques d’habitatge
de la Diputació de Barcelona.

9:30-9:40 h

10:00-10:05 h

Presentació
10:05-11:00 h

Sessió debat
11:00-11:30 h

Torn de preguntes

· Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)
 - Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge

 - Elsa Ibar, Directora Programa, Fons Europeus Next Generation

· Consorci de l’Habitatge de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
 - Ana Rigalt, cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

· Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH)
 - Jordi Amela, coordinador de l’Àrea de Processos i Operativa

· Oficina Tècnica de Rehabilitació del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya
 - Eva Bonet, arquitecta tècnica i coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació

· Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi Oficial d’Arquitectura de Catalunya
 - Marta Martínez, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació

· Oficina Tècnica de Rehabilitació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya
 - Victor Forns, coordinador àrea Oficina Tècnica de Rehabilitació

9:40-10:00 h

Activar la transformació
energètica amb els fons
“Next Generation”
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Condueix la Jornada:
Elisenda Camps: periodista, coach i comunicadora. Especialista en qualitat de vida i benestar.

11:30-12:00 H: PAUSA CAFÈ

Presentació jornada:
Celestí Ventura, president del Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.

Obertura jornada:
Elisenda Camps, la importància de l’actitud davant nous reptes.



 Accions territorials innovadores per a la promoció cap a la transició energètica.

12:00-13:30 h

BLOC II - PROJECTES INNOVADORS:

12:00-12:15 h:  

12:15-12:30 h:  

12:30-12:45 h:

12:45-13:00 h:

13:00-13:15 h:

13:15-13:30 h: Cloenda bloc Matí (Elisenda Camps)

13:30-15:00 h: PAUSA DINAR-NETWORKING (gratuït pels assistents presencials)
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Projecte EDIFICAT, Ajuntament de Girona i Àrea Metropolitana de Perpinyà
www.edificat.eu

El projecte EDIFICAT té per objectiu la promoció de la rehabilitació sostenible i l’eficiència energètica
de l’edificació mitjançant la sensibilització de la població i la formació i promoció de les empreses
del sector dins de l’espai transfronterer Català.

 - Isabel Cotchà, tècnica de gestió de l’àrea de Promoció Econòmica

 - Carla Rebés, project manager del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya

Comunitats energètiques, Agència local de l'energia d'Osona
h�ps://ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/agencia-local-de-l-energia

L’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) és un departament del Consell Comarcal que té com
a principal objectiu l’assessorament i la col·laboració en la comptabilitat energètica dels ajuntaments
de la comarca. Durant els darrers dos anys també treballa en l'impuls a comunitats energètiques
amb els objectius de l’eficiència i l’estalvi energètics i la promoció de les energies renovables.

 - Moisès Subirana, Tècnic de Transició Energètica

Acompanyament en rehabilitació energètica, Programa Domus
www.fundacioeuropace.com/programa-domus

Plataforma innovadora per impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges: creem un nou actor
en el sector de la rehabilitació energètica que assessora i acompanya els propietaris durant tot
el procés de reforma.

 - Jordi Ayats, enginyer civil director de la Fundació Europace

Generar energia als terrats de la ciutat, Moment Solar Barcelona
www.energia.barcelona/ca/moment-solar

MOMENT SOLAR Barcelona és una campanya que pretén aprofitar els terrats de la ciutat per generar
energia. Els edificis d’habitatges són un dels principals consumidors d’energia a la ciutat. Ara hi ha
l’oportunitat de convertir els edificis en petites centrals generadores produint gran part de l’energia
que consumeixen aprofitant l’energia del sol. Amb l’energia generada en la coberta d’un edifici es pot
arribar a cobrir el 25% del consum elèctric de les seves llars.

 - Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

 - Iván Tomás, responsable d’Administració i Màrqueting del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona

Projecte Generació Dones, Associació Ecoserveis-ABD
www.ecoserveis.net/donation/generacio-dones/

Generació Dones vol dissenyar una proposta pilot que impulsi i acceleri la formació, orientació
i inserció de dones en situacions de fragilitat social al sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica,
tot promovent l’ocupació femenina en un sector altament masculinitzat.

 - Laia Tarradas, consultora energètica d’Ecoserveis

 - Laura Ribes, educadora social i orientadora sociolaboral a Comunitat Activa - ABD



16:00-16:15 h: PAUSA

Exposició d’exemples reals d’edificis residencials rehabilitats energèticament, amb diversitat de tipologies, zones 
climàtiques i formes d’afrontar la intervenció, per a que puguin servir d’exemple i ser un tractor per al sector i els 
seus professionals.

15:00-18:00 h

BLOC III – CASOS PRÀCTICS:

15:00-15:15 h:
Cas Next Generation Barcelona: L’illa eficient de Barcelona
 - Cèlia Galera, arquitecta d’Habitat Futura.

15:15-15:30 h:
Cas Next Generation Lleida - Girona: Rehabilitació energètica de 2 edificis plurifamiliars
 - Sara Bueno Font, arquitecta tècnica 

15:30-15:45 h:
Cas Next Generation Terres de l’Ebre: Reforma integral d’edifici per rehabitar, d’edifici buit a edifici viu 
 - Manel Salguero i Teresa Arnal, arquitectes tècnics

15:45-16:00 h:
Torn de preguntes

15:00-16:00 h: CASOS PRÀCTICAS NEXT GENERATION

16:15-16:30 h:
Cas èxit Barcelona: Economia circular contra la pobresa energètica, l’exemple de Sant Julià de Vilatorta
 - Fernando Aranda Moreno, Vocal grup energia del Comitè d’Experts d’Innovació i Coneixement Institut Català del Sòl

16:30-16:45 h:
Cas èxit Girona: Rehabilitació energètica d’edifici plurifamiliar: PassivHaus EnerPHit a Girona
 - Bega Clavero Bosque, arquitecta técnica i consultora PassivHaus a Praxis.

16:45-17:00 h:
Cas èxit Lleida: D’habitatge ineficient a habitatge positiu, amb excedent d’energia
 - Josep Bunyesc, arquitecte a Bunyesc arquitectes.

17:00-17:15 h:
Torn de preguntes

16:15-17:15 h: CASOS PRÀCTICS D’ÈXIT
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UN PROJECTE COL·LECTIU LIDERAT PER:

PROMOTORS INSTITUCIONALS:

COMITÈ ESTRATÈGIC

MEMBRES COL·LABORADORS:

17:15-17:30 h 

CLOENDA JORNADA 
Rosa Remolà, vicepresidenta del Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.


