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dimecres, 21 de setembre de 2016

Jornada. Tecnologies i experiències d'edificis
de consum gairebé nul (NZEB) a Catalunya

El proper dimecres 28 de Setembre de 2016, de 15.00 h a 17.00 h a l'Auditori del CCCT (Campus de Cappont -
C/ Jaume II, 67) es durà a terme la Jornada Tecnologies i experiències d'edificis de consum gairebé nul
(NZEB) a Catalunya

L'objectiu d'aquesta jornada, que s'emmarca en el Projecte ZEbra2020 i organitza Beegroup-CIMNE [ 
 i l'Escola Politècnica Superior de la UdL, és donar a conèixer leshttp://aulas.cimne.com/spacehome/3/1141 ]

últimes tecnologies i experiències d'edificis nZEB a Catalunya, de la mà de professionals de gran rellevància a
Lleida i Catalunya i explicar alguns resultats rellevants del projecte .ZEBRA2020 [ http://zebra2020.eu/ ]

ZEBRA2020          és un projecte que reuneix a vuit socis de l'acadèmia, la investigació i la consultoria privada; 17
      Estats membres d'Europa (Àustria, Bèlgica, la República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya, Itàlia, Països

, un  Baixos, Noruega, Polònia, Lituània, Luxemburg, Romania, Eslovàquia, Espanya, Suècia i el Regne Unit)
89% de stock dels edificis europeus) i que està centrat en el seguiment de la transició del mercat cap als nZEB.

 15:00 - Obertura del Seminari La Jornada s'organitzarà d'acord a la següent AGENDA: Jordi Cipriano -
 15:15 - Definició de nZEB i situació a diferents països Europeus  15:30 -CIMNE Jose Santos - CIMNE

Normativa, regulació i situació dels nZEB a Catalunya  15:50 - Experiències de novaAinhoa Mata - ICAEN
construcció nZEB a Lleida  16:10 - Materials i tècniques de rehabilitació nZEB Josep Bunyesc - Arquitecte

Informació de l'esdeveniment

Inici:
21 de de setembre de 2016
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 16:30 - Experiències de rehabilitació nZEB a Lleida: Jesus Arribas - Arquitecte tècnic J.M. Puigdemasa -
 16:50 - Cloenda i cafè Arquitecte

http://www.eps.udl.cat/

