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Seminari 
 

 

Rehabilitació energètica: 
de les estratègies  
polítiques a la pràctica 
 
 
18 novembre 2019, Barcelona 
 
 
Ens complau convidar-te a la jornada sobre Rehabilitació energètica: de les estratègies polítiques a la pràctica, 
organitzada en col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en la qual participaran diversos experts 
destacats del sector.  
 

Agenda 

09:00h Sessió inaugural 
            Assumpció Puig, degana, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  
   María Eugenia Coronado, directora general, Fundació Naturgy. 
   Miquel Rodríguez, Comissionat de l’Agenda 2030, representant de l’Ajuntament de Barcelona.  
   Pere Palacín, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Generalitat de Catalunya. 
09:30h Bloc I: Les estratègies polítiques 

- De la Directiva Europea sobre rehabilitació d’edificis: l’EPBD  
Eulalia Figuerola, delegada Catalunya, Green Building Council Espanya.   
- Barreres a la implantació i gestió de la rehabilitació 
Jordi Amela, director tècnic, Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

10:30h Col·loqui 
10:45h Pausa Cafè 
11:15h Bloc II: Taula rodona de casos pràctics de rehabilitació  

  - Projecte EU-Gugle: balanç de la rehabilitació energètica eficient en Sestao, Biscaia 
   Luiskar Delgado, director gerent, Sestao Berri 2010.  
       - EuroPACE Olot: solucions innovadores en el finançament de la rehabilitació  
   Jordi Ayats, gerent, Programa HolaDomus.  
       - Projecte Growsmarter: Estocolm, Colònia i Barcelona 

   Gustaf Landahl, cap de departament per la Planificació i el Medi Ambient de l’Ajuntament d’Estocolm,    
   Coordinador de GrowSmarter.  

       - Remourban Project: Valladolid, Nottingham and Tepebasi 
   Miguel Ángel García, departament d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci, CARTIF.  
13:00h Col·loqui 
13:15h Fi del seminari               
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 Eulalia Figuerola 
Delegada Catalunya, Green Building 
Council España. 
 
Arquitecta experta en sostenibilitat, anàlisi 
de Cicle de vida d'edificis i postgrau en 
eficiència energètica. Actualment és 
delegada de Catalunya de Green Building 
Council, on col·labora des de l'any 2009, on 
coordina i realitza diversos projectes a 
Catalunya. Els últims projectes realitzats 
són Consciència activa i reforma passiva, 
un projecte per a fer front a la pobresa 
energètica a Barcelona, o les Guies " salut i 
Canvi climàtic"  i "Criteris per a la 
ambientalització de concursos públics" per 
a la Diputació de Barcelona. 
 
Jordi Amela 
Director tècnic, Consorci de 
l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.  
 
Llicenciat en Dret. Experiència de més de 
30 anys en gestió d'ajudes a la rehabilitació 
en diferents Administracions: Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona, i 
actualment en el Consorci de l’Habitatge de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha 
format part del Grup de Treball Permanent 
de Rehabilitació de la FEMP i ha col·laborat 
en el informe GTR Ciutats. Ha estat 
professor de Polítiques Públiques 
d'Habitatge en el graduat d'Estudis 
Immobiliaris en la Universitat de Barcelona i 
en la Universitat Abat Oliba. 
 

Luiskar Delgado 
Director gerent, Sestao Berri 
2010.  
 
14 anys en el sector públic de l'habitatge. 
Des de 2007 dirigeix el projecte Sestao Berri 
amb forta passió, per tornar a posar a 
SESTAO en el segle XXI després d'una ona 
de degradació econòmica-urbanística en les 
zones més limítrofes a les empreses que 
van pivotar la riquesa en Bizkaia a través de 
la siderúrgia. En aquests 11 anys han 
nascut, crescut, desenvolupat i volen arribar 
a una maduresa que permeti crear que la 
regeneració social i urbanística de Sestao 
és possible més que mai. 

Jordi Ayats 
Gerent, Programa HolaDomus. 
 
Jordi Ayats és Enginyer Civil i director del 
programa HolaDomus. Jordi ha desenvolupat 
la seva carrera professional dissenyant, 
implementant i gestionant equips 
multidisciplinaris en projectes tecnològics i 
d’innovació per a agències públiques i 
privades principalment a Espanya, Àsia i 
Austràlia. 
 
Gustaf Landahl  
Ajuntament d’Estocolm. 
 
Cap del Departament de Planificació i Medi 
Ambient en l'Organisme de Salut i Medi 
Ambient de la ciutat d'Estocolm, posseeix un 
màster en Enginyeria Civil per l'Institut Real 
de Tecnologia d'Estocolm, Suècia. Va 
començar a treballar per al consistori 
d'Estocolm en 1988, com a coordinador de 
projectes municipal de planificació 
urbanística integral. En 1995, va ser nomenat 
cap del Departament de Planificació i Medi 
Ambient, que s'encarrega del control 
mediambiental a Estocolm, així com del 
vessant mediambiental en la planificació 
urbanística i el trànsit. 

Miguel Ángel García,  
Departament d’Estratègia i 
Desenvolupament de Negoci, 
CARTIF. 
 
Arquitecte (2010) i Màster de Recerca en 
Arquitectura (2012) per la Universitat de 
Valladolid. Actualment és Responsable 
d'Estratègia i Desenvolupament de Negoci 
de la Divisió d'Energia en el Centre 
Tecnològic CARTIF, on treballa també com a 
coordinador dels projectes REMOURBAN 
(www.remourban.eu) i OptEEmAL 
(www.opteemal-project.eu) finançats per la 
Comissió Europea sota el programa H2020. 


