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Inscripcions i Consultes

Inscripció

Introducció

Programa

Reptes en l’edificació del futur

09:00 - 09:30

Recepció i entrega de la documentació

Dijous, 29 de juny de 2017
Sala Auditori APCE Barcelona

09:30 - 10:15

Presentació de la sessió:
Reptes en l’edificació del futur

El sector de la construcció segueix sent un àmbit tradicional. No només per la tecnologia emprada en els processos 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 tracta 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 forta perquè la tecnologia ho permet. Les xarxes socials, la
digitalització, i la resta d’avanços tecnològics afavoreixen
l’automatització de molts processos industrials, de logística 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 exigiran cada vegada més. Si poden triar la configuració del
seu cotxe, per què no han de poder fer el mateix amb el
seu habitatge?

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

Dijous, 29 de juny de 2017
Sala Auditori APCE Barcelona
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Empresa
Nom
Adreça
Població i Codi Postal
e-mail
Telèfon

Dades de l’assistent
Nom

11:15 - 11:30

Pausa - Cafè

11:30 - 12:00

Solucions per a un habitatge eficient

e-mail

Sra. Natalia Agromayor
Responsable de Prescripció de Pladur

Telèfon

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
Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”.
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau,
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Reptes en l’edificació del futur

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

13:45 - 14:00

Col·loqui

Càrrec

Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Inscripcions i consultes
Tel 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcecat.cat

Places limitades
L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a
l’APCE, a apce@apcecat.cat

