Rehabilitar i construir amb materials sostenibles
Dilluns, 3 d’octubre de 2016, de 10 a 13.30 h
Sala d’actes del CAATEEB
(Bon Pastor 5 · 08021 Barcelona)
El mon està canviant a major velocitat que mai. Mentre els avanços de la ciència i la tecnologia han
millorat la nostra qualitat de vida, també s’ha posat de manifest el fràgil equilibri del nostre planeta,
mitjançant els impactes ambientals que la nostra activitat li produeix.
El sector de l’edificació han de reconèixer la seva responsabilitat i els seus agents han de prendre partit
en aquest procés de transformació que obra noves oportunitats professionals. Les tasques són moltes i
variades com poden ser el reduir l'impacte ambiental del sector de l'edificació, reduir el consum
d'energia dels edificis o millorar la durabilitat mitjançant la conservació i manteniment dels edificis.
Per tractar totes aquestes qüestions s’ha organitzat aquesta jornada en la que es vol conèixer de prop
les diferents estratègies que l’administració està portant a terme, així com l’opinió dels diferents agents
del sector de l’edificació al respecte.

Programa
10.00 h

Benvinguda i presentació de la Jornada
Jordi Gosalves i López. President del CAATEEB
Marta Subirà i Roca. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

10.30 h

Les estrategies catalanes per impulsar l’economia circular i l’ecodisseny de
productes
Merce Rius i Serra. Directora General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya

11.00 h

L’impacte ambiental dels productes de construcció a l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat
Sergi Lopez-Grado i Padreny. Arquitecte municipal. Area d'Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

11.30 h

Pausa-café

12.00 h

El Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción
Jordi Marrot i Ticó. Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB

12.30 h

La informació ambiental dels productes de construcció
Licinio Alfaro. Cap del Departament de Construcció Sostenible de l'ITeC

13.00 h

La visió del sector
Marcel·lí Sugrañes. Presidente de Rosa Gres
Pablo Maroto. Director de marketing de Knauf
Pablo Martín. Director ASEFAVE
Salvador Ordoñez. Coordinador general de Gremi de la Fusta i el Moble
Gemma Pagès. Directora tècnica Breinco en representació del Gremi dels Prefabricats i
Derivats del Ciment

13.30 h

Cloenda de la Jornada

