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El sector de la construcció ha estat històricament un sector d’àmbit tradicional. No només per 
la tecnologia emprada en els processos d’edificació, 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 també ha d’adaptar-se 
a aquesta nova societat digital, on les persones tenen una influència cada vegada més forta 
perquè la tecnologia ho permet.

L’any passat, la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i l’Associació de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) van signar un conveni de col·laboració 
pel qual ambdues institucions aprofundiran en les relacions científiques, tècniques i de formació 
amb l’objectiu de promoure la transferència tecnològica i de coneixement entre la universitat i el 
sector promotor i constructor a Catalunya. 

Ambdues institucions també han fet efectiva la creació d’una beca per a la realització d’un 
Treball de Fi de Màster de l’MBArch 2019-2020, el màster universitari en Estudis Avançats en 
Arquitectura que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
de la UPC. El treball resultant d’aquesta segona beca serà presentat en la sessió i versa sobre 
el coliving.
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09:00 - 09:30 Recepció d’assistents
09:30 -10:00 Inauguració de la jornada

Sr. Félix Solaguren-Beascoa
Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Sr. Lluís Marsà
President de l’ APCE

10:00 - 11:00 Presentació del treball de Tesina Fi de Màster becat en la ETSAB-UPC 
sobre el coliving
Sra. Elena Fernández
Subdirectora d’Infraestructures i Patrimoni de l’ETSAB – UPC
Sra. Blanca Arellano 
Sr. Manel Ruisánchez
Tutors del treball becat
Sr. Leonardo Sepúlveda
Alumne becat

11:00 - 11:30 Solucions de climatització eficients i intel·ligents  
en els habitatges del futur
Sr. Alberto González
Key Account Manager Nueva Edificación de Vaillant Group

11:30 - 12:00 Valoració del coliving
Sr. Jordi Mateo
Director Nacional d’Expansió de Tecnitasa

12:00 - 12:30 Clausura de la jornada
Sr. Jordi Sanuy
Director de Qualitat de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya

12:30 - 13:00 Col·loqui


