
M10. TALLER. L'ESCALA ADEQUADA PER A CADA CONCEPTE ENERGÈTIC. 
 
Dates:  
Dimecres 3, 10 i 17 de juny de 2015  
 
Horari: 
De 10 a 14 h (total de 12 hores) 
 
Lloc de realització:  
Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona  
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)  
Plaça de la Catedral, 8   
17004 Girona  
 
Organització i informació: 
Servei d’Habitatge - Diputació de Girona (a/e: apla@ddgi.cat) 
 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Informació: Secretaria de l’Escola Sert (Laura) 
Tel. 972 412 896; a/e esert.gir@coac.cat 
 
Inscripcions: 
Les places són limitades a vint assistents, i les inscripcions són gratuïtes. Cal 
formalitzar la inscripció per mitjà de l’enllaç: 
http://www.ddgi.cat/habitatgeInscripcio/faces/novaInscripcio.jsp 
 
 
Objectius: Conèixer les avantatges i limitacions de cada escala i els factors 
d'influència per a la selecció: densitat de demanda, potencial d'oferta, distribució, etc. 
així com les possibilitats de les eines i estar familiaritzat amb la seva aplicació: 
exemples de potencialitats solars, mapes de calor i fred, experiències de països 
avançats. 
 
 
Contingut del mòdul: 
 
10.1 Smart Cities (Manel Torrent, Director Tècnic Agencia d’Energia de Barcelona). 
 

• Entorn energètic i espai públic 
• Sensorització de l’espai públic 
• Generació energètica a l’espai públic 
• Monitoratge energètic d’edificis públics 
• Projectes Smart Cities de l’Ajuntament de Barcelona, exemples 
• Super illes.  

 
 
10.2 Eines GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) per al planejament  

(Dra. Carolina Martí, professora Universitat de Girona). 
 

• Recull d’aplicacions d’ARC GIS al planejament urbà – exemples. 
• Plans energètics recolzats per GIS, com potencialitats solars, de calor i fred, 

etc. 
• Experiències de països avançats en la seva aplicació. 
• Planificació de demanda de calor i fred sobre software GIS. 

 



10.3 Taller: entre connectat i desconnectat / individual i col·lectiu (J. Sabaté/C.Peters). 
 

• Economia de l’escala de centralització: individual, edifici, illa, districte, ciutat, 
àrea metropolitana, limitacions de les xarxes.  

• Experiències del concurs de l’illa eficient a Barcelona en el marc del projecte 
MARIE (www.marie-medstrategic.eu) 

• Exercici pràctic, modificació de paràmetres d’influència i visualització de 
l’impacte. 

• Clausura del curs Energia i Urbanisme 
 
 
Direcció: Christoph Peters, Arquitecte. 
Docents: Manel Torrent / Carolina Martí / Joan Sabaté / Christoph Peters 


