
CIUTATS I ENERGIA
29 de maig de 2014 
Manresa

Avda. Bases de Manresa, 61-73  Manresa 

Preu: Gratuït

Inscripcions: On line a través de formulari a 
www.forumsa.cat

Emplaçament:  Sala d’actes de l’EPSEM (Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa)

Sala d’actes de l’EPSEM

SEMANTIC TOOLS FOR CARBON REDUCTION
IN URBAN PLANNING

Organitza:

Col·labora:

CÁTEDRA DE
EDIFICACIÓN
INDUSTRIALIZADA
Y MEDIO AMBIENTECEIM

Plataforma per l’Impuls de la Rehabilitació
Energetica de l’Edificació al Bages

PIREEB

http://www.forumsa.cat


El nombre d'habitants al món no para de créixer. 
Alguns estudis preveuen que l'any 2050 se supe-
rarà la xifra de 9.000 milions d'habitants.

Cada vegada més, aquesta població es concentra 
a les ciutats: l'any 2007 el percentatge 
d'habitants en entorns urbans va superar per 
primer cop el 50%.

El model energètic global actual té data de cadu-
citat. Des dels anys 80, al món es consumeix més 
petroli del que es descobreix.

La Jornada Ciutats i Energia té per objectiu definir les 
amenaces energètiques actuals i els problemes als 
quals han de fer front els planificadors urbans, 
descriure les eines amb les que compten i detallar la 
influència de les dades en la presa de decisions dels 
principals agents implicats.

9:15h Benvinguda
 Ramon Bacardit, Regidor d’Urbanisme i Mobilitat de 
                l’Ajuntament de Manresa

9:20h BLOC 1

                   L’energia en el món d’avui
 Josep Puig. Director d’Ecoserveis 
                
 El repte de l'eficiència energètica a la ciutat. Energycities
 Richard Elelman. Responsable de projectes a l’Àrea d’Energia 
                de la Fundació CTM Centre Tecnològic

 Debat amb els assistents

10:45h  PAUSA

11:00h BLOC 2

                  Actuar sobre els edificis existents
 Joan Carles Batanés. Delegat del CAATEEB Bages-Berguedà-
                Anoia

 Els plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
                   El cas de Manresa
                   Manel Ribera. Cap de Xarxes de l’Ajuntament de Manresa

 El planejament actual. Un exemple a Manresa
 Ricard Torres. Cap de Planejament a l’Ajuntament de Manresa

 Avaluació ambiental i energia: reptes i oportunitats
 Laura Cid. Ambientòloga i responsable d’Urbanisme i 
                Avaluació Ambiental a Lavola

 Debat amb els assistents

12:30h PAUSA

12:45h BLOC 3

                   La informació en la presa de decisions a escala domèstica: 
                   ESESH, BECA, ENCERTICUS
 Jordi Cipriano. Director del BEE Group de CIMNE

 La informació en la presa de decisions a escala urbana: 
                  SEMANCO
 Joan Oliveras. Director tècnic de FORUM, sa

 Debat amb els assistents

14:15h Conclusions i comiat
 Jordi Serracanta. Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament 
                de Manresa

AGENDA


