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Inscripcions i Consultes  

APCE 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl
08006 Barcelona ·Tel. 93 237 49 67 
habitatgeifutur@apcecat.cat

FORMAT PRESENCIAL I ONLINE
La sessió presencial es realitzarà  
a la Sala Auditori APCE.
És necessari inscriure’s per assistir  
i/o per rebre el link i entrar a la sessió:

https://apcebcn.cat/formacio/

Empreses col·laboradores:

Organitza:
APCE BCN S. L. Societat Unipersonal
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967· Fax 93  237 36 92 
habitatgeifutur@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

H
abitatgE i fu
tu
r H
abitatgE i fu
tu
r

https://apcebcn.cat/formacio/ 


15:00 - 15:30 Recepció dels assistents

15:30 - 16:00 Inauguració de la sessió 

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

16:00 - 17:30 Presentació del treball de Tesina Fi de Màster becat en la ETSAB-
UPC sobre el compromís urbà de la planta baixa
Sra. Belen Onecha 
Subdirectora de Patrimoni, Obres i Infraestructures de l’ETSAB – UPC

Sr. Julián Galindo 
Tutor del treball becat  
                   
Sr. Marc Modolell  
Alumne becat  
                                              

17:30 - 17:45 Col·loqui

17:45 - 18:15 Clausura
Sr. Agustí Serra 
Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme  
i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya

Programa

El canvi d’hàbits de la societat en els últims anys ha tingut efectes en l’abandonament 
de les plantes baixes, especialment en aquells teixits que no formaven part de 
l’estructura comercial principal. Aspectes com la globalització, l’aparició de més 
centres comercials a la perifèria i, sobretot, el comerç en línia, han rellevat els 
centres urbans com espais de referència de l’activitat urbana i econòmica. Aquesta 
nova realitat obliga a revisar el model de planificació urbana fins ara, amb un pre-
sent canviant i un futur incert.

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 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 realit-
zació d’un Treball de Fi de Màster de l’MBArch 2021-2022, 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 
quarta beca serà presentat en la sessió i versa sobre l’objecte de la sessió
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