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PIMEC Joves Baix Llobregat-L’Hospitalet organitza a 
Martorell la primera taula rodona de construcció sostenible 

• La jornada se celebrarà el 25 de febrer al Centre Cultural de Martorell i comptarà 
amb la participació de l’alcalde i experts del sector de la construcció 

• L’objectiu és trobar fórmules per minimitzar el balanç energètic global de 
l’edificació 

Sant Feliu de Llobregat, 23 de febrer de 2016.  PIMEC Joves Baix Llobregat-
L’Hospitalet organitza el proper dijous, 25 de febrer, la primera taula rodona sobre 
construcció sostenible. La trobada se celebrarà al Centre Cultural de Martorell (Plaça 
de les Cultures, s/n) i comptarà amb la participació de l’alcalde de Martorell, Xavier 
Fonollosa, i amb experts del sector de la construcció.  

L’objectiu és analitzar els sistemes constructius, els materials i equips més adequats 
ambientalment o energèticament; trobar les fórmules per minimitzar el balanç energètic 
global de l’edificació; parlar de les eines i la tecnologia que tenim a l’abast per millorar 
els processos constructius, així com exposar les necessitats formatives del sector amb 
vista a una construcció més sostenible i a l’adaptació a les noves necessitats.  

La patronal està convençuda que el respecte del medi ambient, i particularment els 
canvis en el clima, obliguen el conjunt de la societat i tots els sectors productius i 
econòmics que el provoquen a una reorientació profunda de les pautes de producció i 
consum. 

El sector de la construcció contribueix de manera important a aquesta necessitat de 
millora energètica i productiva en les seves diferents fases (extracció i fabricació de 
materials, disseny de l’edificació i de les seves instal·lacions, fet que influeix 
decisivament en el rendiment energètic d’aquesta, en la gestió de l'obra i dels seus 
residus...), i necessita explorar i aportar a tota la cadena de valor del sector solucions 
que vagin encaminades a la sostenibilitat. 

La taula rodona, moderada per Miquel Costa, membre de la comissió de PIMEC Joves 
al territori, comptarà amb la participació de Veronica Kuchinow, CEO i directora de 
ZICLA i confundadora de SÍMBIOSYS; Ione Ruete Díaz, directora de Beyond Building 
Barcelona Construmat de Fira de Barcelona, i Lluís Gil Espert, doctor enginyer en 
Camins, director de LITEM (Laboratory for the Technological Innovation of Structures 
and Materials), centre d’investigació de la UPC.  

També hi participaran el president de PIMEC Joves, Miquel Camps; el president de 
PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet, Ramón Pons, i el president de PIMEC Joves Baix 
Llobregat-L’Hospitalet, Sergi Fuster, i el regidor de Promoció Econòmica de Martorell, 
Lluís Amat.  

 

 


