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Tel.  932 374 967· Fax 93 237 36 92 
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Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
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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 realitat. L’evolució del sector cap a la indus-
trialització permet la millora dels processos i de la sostenibilitat i qualitat del producte resultant. 
L’edificació industrialitzada permet optimitzar entre d’altres els temps d’execució, la seguretat, i 
la igualtat i equitat en el treball.

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i l’Associació de Promotors 
i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) col·laboren aprofundint en les relacions cien-
tífiques, 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 2020-2021, 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 tercera beca serà presentat en la sessió i versa sobre 
l’objecte de la sessió.
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09:00 - 09:30 Recepció d’assistents
09:30 -09:45 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. Xavier Vilajoana
President de l’ APCE

09:45 - 11:00 Presentació del treball de Tesina Fi de Màster becat en la ETSAB-UPC 
sobre industrialització i sostenibilitat en l’habitatge plurifamiliar
Sra. Elena Fernández
Subdirectora d’Infraestructures i Patrimoni de l’ETSAB – UPC
Sr. Josep Ma González
Sr. Jaume Valor
Tutors del treball becat
Sr. Roberto Cruz
Alumne becat

11:00 - 11:15 Col·loqui

11:15 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:00 Industrialització i sostenibilitat: apunts valoratius
Sra. Susana Moya
Directora Tècnica Nacional de Gloval

12:00 - 13:00 Solucions d’industrialització i sostenibilitat en l’habitatge plurifamiliar
Sr. Eduardo Bielza 
Responsable de producte VMC a Soler & Palau Ventilation Group
Sra. Eva Cunill 
Responsable de Prescripció de Lafargeholcim
Sr. Marc Nogués 
Responsable Segment Residencial de Simon

13:00 - 13:30 Clausura de la jornada
Sr. Jordi Sanuy
Director de Qualitat de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya

13:30 - 13:45 Col·loqui
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