
  

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
24 de Novembre 
 
9:00 - 9:15 Benvinguda/Inauguració 
 
9:15 – 9:30 Salutació  Honorable Sr. Damià Calvet.  Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
9:30 – 10:50 BLOC 1: MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
Per aconseguir una economia robusta, es necessiten inversions en infraestructura ( transport, regadiu, energia, 
tecnologies de la informació i les comunicacions). Aquestes són fonamentals per aconseguir un 
desenvolupament sostenible, fomentar una major estabilitat social i aconseguir ciutats més resistents al canvi 
climàtic. 
 
Apostar per una mobilitat sostenible requereix facilitar a l’usuari els mitjans de transport adequats per 
cobrir les diferents distàncies de la ciutat en un temps raonable i mitjançant l’ús de les energies netes.  

 
Zones DUM 
Sr. Joan Prat i Trapé. Director General de l’Associació de Municipis per la Mobilitat 
i el Transport Urbà (AMTU ) 
 
Regularització per l’ús de vehicles de mobilitat personal 
Sr. Israel Díaz Hernández. Jefe de sección de Señalización, Obras y Proyectos de 
Señalización del Servicio de Movilidad Urbana del ayuntamiento de Zaragoza 
 
Foment dels trajectes amb bicicleta.  
Sra. Sílvia Casorran Martos. Responsable de la Oficina de la Bicicleta del Área 
Metropolitana de Barcelona i Coordinadora de la Red de Ciudades por la Bicicleta 

 
Pacificació de la Gran Via de Madrid 
Sr. Fernando Minaya Rodríguez. Enginyer civil i expert en Mobilitat i Seguretat 
Vial. Colegio Ingenieros Técnicos Obras Públicas de Madrid 
 
 

EXPERIÈNCIES: 
   
    

Obtenció fluxos de mobilitat a partir de les dades de telefonia mòbil. Experiència 
a Las Palmas de Gran Canaria 
Sra. Ana Solá Carreras.  Project Manager de Cinesi 

 
COMUNICACIONS 

 
 



  

11:10 – 12:35 BLOC 2: GESTIÓ DELS SERVEIS 
 
Actualment el repartiment de l’aigua no és el adequat i per l’any 2050 s’espera que almenys un 25% de la 
població mundial visqui en un país afectat per l’escassetat crònica i reiterada d’aigua dolça. Necessitem 
millorar l’accés a l’aigua apta per al consum i al sanejament. 
 
L’energia és fonamental per quasi tots els desafiaments i oportunitats a que fa front el món actualment. Ja 
sigui per l’ocupació, la seguretat, el canvi climàtic, la producció d’aliments o per augmentar els ingressos. 
L’accés universal a l’energia és essencial. 
 

Responsabilitat del tècnic municipal per al proveïment de l’aigua 
Sr. Julián Julià Sánchez.  Gerent d’Aigües de  Vilassar 

 
Qualitat de l’aire i mobilitat urbana. 
Sr. Xavier Querol Carceller. Professor d’Investigació del Institut de Diagnosi 
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC) 
 
 
Fonts d’energia renovables per proveïment de les instal·lacions municipals. 
Sr. Albert Basté López. CEO Energestic i President Comisió Energía EnginyersBCN 

 
EXPERIÈNCIES: 

 
Projecte europeu Bringing Innovation to Ongoing Water Management (BINGO) 
de l’Ajuntament de Badalona . 

 
COMUNICACIONS 

 
12:35 – 14:15 BLOC 3: QUALITAT URBANA 
 
Els patrons climàtics estan canviant, els nivells del mar estan augmentant, els efectes climàtics són cada cop 
més extrems i la pol·lució està en els nivells més alts de l’historia. Si no actuem, la temperatura mitjana de la 
superfície del món seguirà augmentant i les persones més pobres i vulnerables seran les més perjudicades. 
 
Un programa exitós de desenvolupament sostenible necessita d’aliances entre els governs, el sector privat i la 
societat civil. Aquestes aliances inclusives han d’estar construïdes sobre principis i valors compartits, per situar 
a les persones i el planeta en el centre, són necessàries a nivell global, regional, nacional i local 
 

Com dissenyar una ciutat sostenible.  
 

Materials que s’han d’eliminar per fer una ciutat sostenible. L’amiant un dels 
materials 
Sr. LluÍs Mallart Casamajor Director general ACM2020 

 
Paviments sostenibles i amb valors afegits 
Tècnic de SORIGUE 
 



  

Compra pública innovadora 
Sr. Xavier Flores Garcia. Director general d'Infraestructures de Mobilitat  de la 
Generalitat de Catalunya 

 
EXPERIÈNCIES: 

 
  HolaDomus, programa integral de rehabilitació energètica d'habitatges a Olot 
  Sr. Jordi Ayats Reixach. Gerent Fundació EuroPACE 
 

COMUNICACIONS 
 
 Descans/dinar 
 
15:30  – 17:20 BLOC 4: TECNOLOGIA APLICADA  
 
Està previst que les ciutats en el 2030 tinguin 1.000 milions d’habitants més que ara. Es necessita millorar, per 
tant, la planificació i la gestió urbanes per ser més inclusius, segurs, resilients i sostenibles, utilitzant les eines 
tecnològiques que tenim al nostre abast. 
 

Eines per fer front a les temàtiques claus de la sostenibilitat. (ITEC) 
• Conceptes bàsics d’Anàlisi del Cicle de Vida i impactes ambientals 
• Demanda de sostenibilitat del sector públic i del privat 
• Solucions pràctiques per abordar els requeriments de sostenibilitat 
Sr. Ferran Bermejo Nualart. Director Tècnic de l’Institut Tecnològic de Catalunya 
(ITeC) 

 
Atles de sostenibilitat urbana. 
Dr. Jordi Corbera Simón Cap de l'Àrea del Centre de Suport Programa Català 
d’Observació de la Terra. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
Presentació MÀSTER EN GESTIÓ, COMPUTACIÓ I ENGINYERIA URBANA 
Sr. Emmanuel Natchitz Cap de desenvolupaments École Supérieure d’Ingénieurs 
des Travaux de la Construction 
Sr. Alfonso Palacios Cap estudis TIC Tecnocampus 
Sr. Gerard Estanyol Vicedegà Col·legi Enginyers Tècnics Obres Públiques 
 

 
COMUNICACIONS 

 
 Conclusions 
 
Cloenda Congrés 


