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JORNADA:
Rehabilitació
energètica. De les
estratègies
polítiques a la
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Imatge:
© Naturgy

Lloc: Sala d'actes del COAC
Demarcació : Barcelona
Data inici : Dilluns, 18 novembre, 2019
Horari: De 9 h a 13 h
Tornar
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El proper 18 de novembre, la Fundació Naturgy, l'Ajuntament de Barcelona i el COAC
organitzen la jornada 'Rehabilitació energètica: de les estratègies polítiques a la pràctica'.
A la trobada hi participaran diversos experts sobre la qüestió que permetran aprofundir sobre
les estratègies polítiques a seguir, el marc legal europeu de la rehabilitació, així com les
barreres que existeixen a l'hora de promoure-la. La jornada també servirà per conèixer
diversos projectes que han dut a terme rehabilitacions energètiques.
Cal inscripció prèvia [3]
Programa:
9 h: Sessió inaugural
· Assumpció Puig, degana del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya
· María Eugenia Coronado, directora general de Fundació Naturgy
· Miquel Rodríguez, comissionat de l?Agenda 2030, representant de l?Ajuntament de
Barcelona
· Pere Palacín, director general d?Energia, Mines i Seguretat Industrial, Generalitat de
Catalunya
9.30 h: Bloc I - Les estratègies polítiques

· De la Directiva Europea sobre rehabilitació d?edificis: l?EPBD: Eulàlia Figuerola, delegada
Catalunya, Green Building Council Espanya
· Barreres a la implantació i gestió de la rehabilitació: Jordi Amela, director tècnic, Consorci de
l?Habitatge de l?Àrea Metropolitana de Barcelona
10.30 h: Col·loqui
11.15 h: Bloc II - Taula rodona de casos pràctics de rehabilitació
· Projecte EU-Gugle: balanç de la rehabilitació energètica eficient a Sestao, Biscaia: Luiskar
Delgado, director gerent, Sestao Berri 2010
· EuroPACE Olot: solucions innovadores en el finançament de la rehabilitació: Jordi
Ayats,gerent, Programa HolaDomus
· Projecte Growsmarter: Estocolm, Colònia i Barcelona: Lisa Ennarson / Gustaf Landahl,
Ajuntament d?Estocolm
· Remourban Project: Valladolid, Nottingham and Tepebasi: Miguel Ángel García,
departament d?Estratègia i Desenvolupament de Negoci, CARTIF
13 h: Col·loqui
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