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Programa

16.00 h El suro, un material sostenible i innovador per la 
construcció                                             

Introducció a les propietats del suro en la construcció
Patrícia Jové, responsable R+D+i de l’Institut Català del 
Suro
El suro projectat
Rafael Ruiz, KLIU CORK (Kliu Solutions)
El suro en la construcció
Gloria Piferrer, arquitecta d’OP TEAM

Dimecres, 20 de maig

10.30 h Oportunitats de negoci a l'Àfrica Occidental
Nuria Juan, consultora per als mercats d'Àfrica i Orient 
Mitjà. ACCIÓ

11.00 h Com introduir-se als mercats del Golf Pèrsic 
Clàudia Auradell, consultora per als mercats d'Àfrica i 
Orient Mitjà. ACCIÓ

12.00 h Ecodisseny de la construcció 
Enric Pueyo, tècnic del Servei de Qualificació Ambiental de 
la DG de Qualitat Ambiental

17.00 h Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'habitatges  
Mercè Codina, cap del Servei de Rehabilitació d'Habitatges 
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Dijous, 21 de maig

10.30 h Com introduir-se als mercats d'Amèrica Llatina                                
Víctor Mercè, cap de Contractació Pública Internacional. 
ACCIÓ

11.00 h Nous espais portuaris. Aprofitament del contradic 
com a espai ciutadà                                                                                                                       
Margarita Diez, responsable de la Zona Portuària Centre de 
Ports de la Generalitat de Catalunya          

11.30 h Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'habitatges 
Mercè Codina, cap del Servei de Rehabilitació d'Habitatges 
de  l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

17.00 h Millora de camins i entorn del centre d'informació de 
l'estany  d'Ivars i Vila-sana amb  arids reciclats   
Josep M. Tost, director de l'Agència de Residus de 
Catalunya   
Antoni Costa, director tècnic del Consorci de l'estany d'Ivars 
i Vila-sana

13.00 h Llibre d'estil ITE 
Carles Salvador, cap del Servei de Conservació del Parc  
d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Lluís Gibernau, cap del departament del Servei 
d’Informació Tècnica de l’ITEC

16.00 h Llibre d'estil ITE
Carles Salvador, cap del Servei de Conservació del Parc 
d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Lluís Gibernau, cap del departament del Servei 
d’Informació Tècnica de l’ITEC
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