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PROGRAMA

16:15 h   Presentació de la Jornada
              Lluís Comeron, president de la demarcació de  
 Barcelona del COAC
 Miquel Bonilla, director d’INCASÒL
 Carme Trilla, secretària d'Habitatge
 del Departament de Medi Ambient i Habitatge

16:40 h  Presentació del Concurs d'innovació tècnica  
 (CIT) i del Conveni Incasòl-Universitat Politècnica  
 de Catalunya (UPC)
 Gonçal Marquès,
 director tècnic d'Habitatge d’INCASÒL
               Josep Maria González i Jaume Avellaneda,  
 professors de la UPC

17:15 h    Pausa-cafè
                A la Sala Pablo Ruiz Picasso hi haurà una  
 exposició amb els concursos guanyadors

17:40 h   Presentació dels projectes a càrrec dels
 arquitectes i l'empresa guanyadors
 del Concurs d'innovació

Banyoles
Arquitectes: Xavier Tragant i Miquel Morte
empresa: Constructora d’ARO

El Masnou
Arquitectes: Eduard Calafell i Laila Oroval
empresa: Rubau Construcciones, SA

Callús
Arquitectes: Arau-Mediavilla, SCP
empresa: WASHINGTON INTERNACIONAL

Mollet del Vallès
Arquitecte: Vigum Project, SL
empresa: UTE IMASATEC-SATHER

Sant Vicenç del Horts
Arquitectes: A. Arriola, C. Fiol i X. Vilalta
empresa: ACSA-AGBAR CONSTRUCCIÓ

Torelló 
Arquitectes: Estudi TAC, Eduardo Gascon i Jordi Roig 
empresa: UTE IMAPROHO

             
19:45 h    Cloenda
                Joaquim Gascó,
 director general de Promoció de l’Habitatge

La Jornada sobre Innovacions Tècniques en la Construcció 
d'Habitatges Protegits és fruit de la col•laboració entre la 
Direcció General de Promoció de l’Habitatge, l’Institut 
Català del Sòl, la Universitat Politècnica de Catalunya i el 
Col•legi d’Arquitectes de Catalunya per donar a conèixer al 
conjunt dels agents implicats les propostes guanyadores del 
Concurs d’innovació tècnica d’INCASÒL.

La presentació, a càrrec de l’equip d’arquitectes i de 
l’empresa constructora del sistema de cada proposta 
guanyadora, permetrà a les persones assistents conèixer 
les innovacions i les solucions tècniques que s’han pres en 
consideració en cada edifici d’habitatge protegit objecte del 
Concurs.

El resultat d’aquest Concurs d’innovació ha estat publicat 
dins la col•lecció en la qual INCASÒL ha anat recollint els 
Concursos d’assistència tècnica d’habitatge protegit.

Inscripció

- La inscripció és de franc i obligatòria per assistir a la 
Jornada. El nombre de places és limitat. L’acceptació 
d’assistents serà per ordre de rebuda de les sol•licituds.
- Per inscriure-s’hi, cal enviar un correu electrònic amb nom, 
cognoms i adreça electrònica a 
incasol.comunicacio@gencat.cat, o bé enviar aquesta 
mateixa informació per fax al 93 228 60 01 fent-hi constar 
“Inscripció a la Jornada d’Innovacions Tècniques en la 
Construcció d'Habitatges Protegits”.

Les persones assistents a la Jornada rebran el mateix dia 
un exemplar gratuït de la publicació dels Concursos 
d’innovació tècnica (CIT) 
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