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el sector de la construcció segueix sent un àmbit tradicio-
nal. No només per la tecnologia emprada en els proces-
sos d’edificació, que no han canviat substancialment en 
els últims decennis, sinó també perquè l’edificació afecta 
a la forma que tenim de viure i relacionar-nos. Es trac-
ta per tant, d’una indústria molt conservadora en la qual 
qualsevol canvi és analitzat amb molta cautela.

La innovació i les noves tecnologies han canviat la forma 
en què vivim i sembla evident que la construcció hauria 
de poder adaptar-se a aquesta nova societat digital, on 
les persones tenen una influència cada vegada més for-
ta perquè la tecnologia ho permet. Les xarxes socials, la 
digitalització, i la resta d’avanços tecnològics afavoreixen 
l’automatització de molts processos industrials, de logís-
tica i d’organització de la feina. La indústria te suficients 
eines per poder conèixer els hàbits i les preferències dels 
seus clients; d’uns clients que ja viuen digitalitzats i exi-
giran cada vegada més. Si poden triar la configuració del 
seu cotxe, per què no han de poder fer el mateix amb el 
seu habitatge?
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09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació

09:30 - 10:15 Presentació de la sessió: 
Reptes en l’edificació del futur

Sr. Felip Pich-Aguilera
Arquitecte i President del GBCe

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe

10:15 - 10:45 Els NZEB. Solucions amb Gas Natural

Sr. José Manuel Domínguez
Responsable de prescripció. 
Gas Natural Distribución SDG

10:45 - 11:15 Eficiència energètica i confort tèrmic 
mitjançant solucions de climatització 
amb sostre radiant

Sr. Israel Ortega
Director de Formació i Servei Tècnic 
Uponor Iberia

11:15 - 11:30 Pausa - Cafè

11:30 - 12:00 Solucions per a un habitatge eficient

Sra. Natalia Agromayor
Responsable de prescripció de pladur 

12:00 - 12:30 Eficiència i accessibilitat en ascensors

Sr. Luís Miguel alcazar
Director comercial noves instal·lacions d’OTIS

12:30 - 13:00 El fenomen “Internet of things”

Sr. Marc Nogués
Responsable de Segment prescripció 
de Simón

13:00 - 13:45 Cloenda

Sr. Jordi Sanuy
Director de Qualitat de l’Edificació 
de la Generalitat de Catalunya

13:45 - 14:00 Col·loqui
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