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INTRODUCCIÓ

PROGRAMA

La Jornada La Qualitat dels Habitatges
a Catalunya, mirant el futur, vol debatre
quins són els aspectes que en determinen
la seva qualitat i quins són els mecanismes a seguir per tal de preservar i millorar-la. És per això que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya planteja la Jornada
amb quatre línies de debat.
Funcionalitat
Conservació i rehabilitació
Eco-eficiència
Tecnologia
ADREÇAT
Arquitectes / aparelladors, arquitectes
tècnics, enginyers de l’edificació / agents de
la propietat immobiliària / administradors
de finques / constructors / promotors /
estudiants / responsables tècnics i polítics
en l’àmbit de l’edificació residencial /

O8:3Oh
Recepció dels assistents
O9:OOh
Inauguració i obertura de la Jornada
Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Raimon Soler Renobell, advocat i vocal de la Societat Catalana

d’Ordenació del Territori

O9:3Oh
Presentació de les taules de debat
Els assistents es dividiran en les diferents taules que desenvoluparan
els diferents temes a debatre.
Funcionalitat
Com afectaran el conjunt de canvis socials, - demogràfics, econòmics, tecnològics, ... – que està experimentant la nostra societat en
l’acció habitar, en l’habitatge?
Jordi Bosch, Responsable de Remodelació de Barris de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. Moderador.
Gonçal Marquès, Director de Projectes d’INCASÒL
Zaida Muxí, Doctora. arquitecta / Professora ETSAB-UPC
Anna Guanter, Directora d’innovació Solvia
Anna Bach, Arquitecta

Conservació i Rehabilitació
Quin és el coneixement real que es té del parc construït? Eines actuals. Estan funcionant?
Propostes d’actuació i prioritats
Carles Salvador, Cap del Servei de Conservació del Parc d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (moderador)
Jordi Amela, Director tècnic de Rehabilitació de l’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona
Ramon Muñoz, Director dels cursos d’inspecció d’edificis de l’Escola Sert
Vicenç Gibert, Director de Projectes del laboratori d’Edificació de l’EPSEB
Carlos T. Pérez, Assessor tècnic del Col·legi d’Administradors de Finques
Eco-eficiència
Com repensar i actuar sobre els habitatges i els edificis incorporant la qualitat ambiental al llarg del seu cicle de
vida, com a element clau per a la millora de la qualitat de vida dins i fora dels mateixos.
Marta Arrufí, Responsable de Sostenibilitat i R+D+I de l’Edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (moderadora)
Josep Maria Massip, Cap de la Secció de Sistemes de Qualificació de la Direcció General de Qualitat Ambiental
Albert Sagrera, Arquitecte i Membre de Societat Orgànica
Glòria Díez, Arquitecta del Departament de Construcció Sostenible de l’ITEC
Hernan Córdoba, Coordinador d’Habitatges La Borda, SCCL. Responsable de l’àrea de Suport Cooperatiu i de Projectes de La Ciutat Invisible, SCCL
Tecnologia
La tecnologia com a eina que cal saber utilitzar. Com influiran els avenços tecnològics per la millora de la qualitat i
eficiència dels habitatges i els seus edificis
Eva Paris, Cap d’Àrea del Control del Parc, Ordenació i de R+D+I de l’Edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

(moderadora)
Lluís Morer, Cap programa d’estalvi i eficiència energètica de l’ICAEN.
Marta Estalella, Arquitecta de la Direcció d’Operacions INCASÒL.
Julià Talaya, Subdirector general de Geodèsia i Cartografia a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC
1O:3Oh
Pausa
11:OOh
Debat obert a cada taula
13:15h
Exposició de les conclusions de les taules i debat en sessió plenària
Josep Casas i Miralles, Subdirector General d’Arquitectura i Millora de les
Àrees Urbanes de Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (moderador)
14:15h
Cloenda de la Jornada
Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Lluís Comerón Graupera, Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
14:3Oh
Finalització
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