
Alba Alsina 

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 

(2015). Master MS in Applied Urban Science and Informatics (2022, Center 

for Urban Science and Progress, New York University), Master City & 

Technology (2018, Institute for Advanced Architecture of Catalonia) i 

Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura (2016, Escola Sert - Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya). Experta en anàlisi de dades espacials i ciència 

d’informació geogràfica. El 2019 és guardonada amb una beca de la 

Fundació “La Caixa” per la realització d'estudis de postgrau a Nord Amèrica. 

Ha fet estances acadèmiques i professionals a Nova York, Fredericia, Zürich 

i Viena. Durant el 2021 col·labora en el NYU Marron Institute of Urban 

Management amb anàlisi i visualització de dades urbanes. El seu projecte 

final de carrera rep el Primer Premi del UNESCO-UIA & MIDO Student 

Design Prize for Responsible Architecture. 



Aleix Arcarons 

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC 

(2015). Màster "MSc Spatial Data Science and Visualisation" per "The 

Bartlett Faculty of the Built Environment, University College of London" 

(2020). Postgrau en sostenibilitat i arquitectura per l'Escola Sert, Col·legi 

Oficial d'Arquitectes de Catalunya (2016). 

Especialitzat en anàlisi de dades espacials i ciència d'informació geogràfica. 

Guardonat amb una beca de postgrau de la Fundació La Caixa dins de 

l'especialitat d'arquitectura i urbanisme (2019). Guardonat amb la beca 

"Architectural Association Visiting School Barcelona" (2013). Ha fet 

estances acadèmiques i professionals a Milà, Londres, Fredericia i Lesbos. 



Assumpció Puig , degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Girona (1954) es arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 

actualment ostenta el càrrec de Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

També és presidenta de la Comissió de Relacions Institucionals de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i vicepresidenta segona de la 

Fundació Municipalista d’Impuls Territorial. Forma part en nom del COAC del patronat 

de les Fundacions Mies van der Rohe, Docomomo Ibérico, Rafael Masó, Barcelona 

Centre de Disseny, Institut Tecnològic de la Construcció. És membre del Consell 

Empresarial de la UPC, i del Consell assessor de l’ICAEN. 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, fundat l’any 1931 i hereu de l’antiga Associació 

d’Arquitectes (1874), és una corporació de dret públic que representa els arquitectes 

catalans, impulsa l’excel·lència en l’arquitectura i difon els seus valors, en especial la 

seva dimensió social i cultural. En l’actualitat, suma 145 anys d’història. 

 

 



 

 

 

 
 

Carme Trilla i Bellart 

 

 

 

Economista especialitzada en el sector de l’habitatge des dels vessants 

social, econòmic i de polítiques públiques. Va ser secretària d’Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya i va impulsar la Llei del dret a l’Habitatge 

18/2007 i el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016. Presideix la 

Fundació Hàbitat3 i l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de 

Barcelona. 

 

Barcelona, febrer del 2022. 



 
 

 
 
 
 
CV. David Martínez Garcia 
 
Trajectòria professional 
 
Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, Ajuntament de Barcelona, 2019-act. 
Director de Projectes - Comissió 22@, Fundació BIT Habitat, Ajuntament de Barcelona, 2017-2019 
Assessor tècnic d’Urbanisme i Infraestructures, Ajuntament de Barcelona, 2011-2017 
Cap de Serveis d’Ordenació Urbana, Ajuntament de Badalona, 2009-2011 
Coordinador d’Habitatge, Ajuntament de Badalona, 2005-2008 
Arquitecte, 2001-2005 

 
 

Formació acadèmica rellevant 
 
Diploma d’Estudis Avançats (DEA) del Programa de doctorat d’Urbanisme, UPC, 2008 
Postgrau en Ordenació del Territori, Fundació UPC, 2004 
Postgrau en Planejament Urbà, Fundació UPC, 2003 
Postgrau en Projecte Urbà, Fundació UPC, 2002 
Curs d’especialització en xarxes viàries - infraestructures urbanes, Fundació UPC, 2003 
Arquitecte, ETS Arquitectura de Barcelona, 2001 
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    SINTESIS DE CURRICULUM VITAE 
ENRIQUE VENDRELL SANTIVERI 

 

 

  
Formación profesional:  
 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Abogado en 

ejercicio  
 Especialista en Derecho Inmobiliario, Derecho Administrativo y 

Urbanismo.  
 Administrador de Fincas colegiado  
 Agente de la Propiedad Inmobiliaria  

 
Ejercicio profesional: 
 
 Socio fundador del Bufete “Vendrell & Associats SCPP - Advocats”, de 

Barcelona (especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo).    
 Consejero y secretario de PARBA, ASESORIA INMOBILIARIA S.A. 

(desde 1.981)  
 Consejero de MUTUA DE PROPIETARIOS y miembro del Patronato de su 

Fundación para la accesibilidad de las viviendas.  
 Arbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona 
 
Responsabilidades institucionales en la actualidad: 

 
 Presidente y Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno del Colegio de 

Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida 
 Presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de 

Cataluña 
 Vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios de Administradores de 

Fincas de España y coordinador de las Comisiones de Legislación, 
Mediación y director de la Escuela Oficial de los Administradores de Fincas.  
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En el ámbito de la docencia: 
 
 Profesor contratado de la Facultad de Derecho ESADE 
 Profesor contratado de la Universidad de Burgos 
 Profesor contratado de la Universidad Alcalá de Henares 
 Exprofesor de los estudios de Grado en Economía y Gestión Inmobiliaria de 

la Universidad Abad Oliba-CEU  
 Exprofesor de los estudios de postgrado en Derecho Inmobiliario de la   

Universidad de Girona (desde 2.005 hasta 2017). 
 Exprofesor de la Facultad de Ciències Empresarials i Econòmiques 

Universitat de Barcelona 
 Profesor del ICAB en los Másteres de Derecho de los Negocios y Derecho 

Inmobiliario, en los cursos de formación de Arrendamientos Urbanos y de 
Propiedad Horizontal, y conferenciante en diversos seminarios organizados 
por Colegios de Abogados de Catalunya y Consejo de la Abogacía de 
Cataluña.  

 Profesor del CAFBL y del Consell de Catalunya en los cursos y seminarios 
dirigidos a los profesionales colegiados en materia de formación de 
Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal.   
 

 
Otras responsabilidades que señalar: 
 

 Ponente como experto ante el Congreso de los Diputados y en el 
Parlamento de Cataluña en diversos procesos de redacción de regulaciones 
legislativas relacionadas con el ámbito de la propiedad horizontal, 
arrendamientos urbanos, vivienda y regulación procesal   

 Coordinador en Catalunya de la Revista jurídica Sepín, especialista en 
derecho inmobiliario. Miembro del Consejo de Redacción de la Editorial 
Jurídica SEPIN S.L.   

 Ponente en Seminarios dirigidos a Jueces y Magistrados organizados por la 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

 Profesor del ICAB en los Másteres de Derecho de los Negocios y Derecho 
Inmobiliario, en los cursos de formación de Arrendamientos Urbanos y de 
Propiedad Horizontal, y conferenciante en diversos seminarios organizados 
por Colegios de Abogados de Catalunya.  
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 Profesor del CAFBL y del Consejo de Colegios de Administradores de 
Fincas de Catalunya en los cursos y seminarios dirigidos a los profesionales 
colegiados en materia de formación de Arrendamientos Urbanos y Propiedad 
Horizontal, entre otras.   

 Autor de múltiples publicaciones en diversas editoriales profesionales.   
 
 
Enrique Vendrell Santiveri 
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JOSEP BOHIGAS ARNAU 
 
 

Josep Bohigas es Arquitecte per l’ETSAB (UPC), ha estudiat el Master AAD per la 

Columbia University i es Màster Oficial en Comunicació i Disseny  per la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Es Professor Associat de projectes de la ETSAB, director del Màster de Lighting 

Design de la Fundació UPC, i professor invitat en diferents centres universitaris 

arreu del mon. 

 

Del 1991 al 2015 ha codirigit l’estudi d’Arquitectura BOPBAA guanyant diversos 

concursos com l’ampliació del Museu Thyssen de Madrid, els Habitatges al 

Fòrum o el teatre El Molino de Barcelona, i obtenint premis de reconeixement 

professional en Arquitectura i en Disseny, com tres premis FAD (1998, 2000, 

2007) o tres premis Ciutat de Barcelona (2007, 2014, 2016), entre d’altres. 

 

Durant tots aquests anys d’activitat docent i professional, ha dirigit i ha estat 

comissari de diversos programes d’activisme cultural com Barraca Barcelona 

2003, APTM 2005, EME3 2009, Arquitectes de Capçalera 2014 i Piso Piloto 2015, 

que han investigat i exposat noves solucions al problema de l’habitat. 

 

Des del gener del 2016 es director general de l’agència de desenvolupament 

urbà Barcelona Regional i des del 2019 es director de l’Agència de Ecologia 

Urbana de Barcelona. 

 

 

 
 
 



Mariona Sanz i Ausàs 

RESUM BIO 

 

Mariona Sanz i Ausàs, nascuda a Barcelona l’any 1970, és Llicenciada en Economia General per 

la  Universitat Autònoma de Barcelona (1993), Màster en Dret i Organització Administrativa 

per la Universitat Pompeu Fabra (1994), Licence en Économie Europèene per Institute 

Superieur d’Êtudes Européennes de la  Université Libre de Bruxelles (1995) obtenint la Beca 

d’Integració Europea del Patronat Català Pro Europa. Curs de Finances per Executius per ESADE 

(2015).  

Sanz ha estat Directora de Girbau LAB i de màrqueting estratègic del Group Girbau (Empresa 

líder en producció de solucions de bugaderia industrial) des de Maig de 2018, Directora de la 

Unitat d’Innovació d’ACCIÓ, Agencia de la Competitivitat Empresarial de la Generalitat de 

Catalunya ( 2013-2018), Gerent de R+D Industrial d’ACCIO ( 2011-2013) i Cap de Programes 

Europeus d’ACCIÓ (2005-2010). Cap de la Oficina de Recerca de la Universitat Oberta de 

Catalunya IN3 (1998-2005). Consultora en Finançament Europeu a d’ALEPH (Consultoria 

Promoció Econòmica Local) (1996-1997) i Tècnica Finançament Europeu a l’Associació Catalana 

de Municipis (1995-1996). 

 

  



Núria Pedrals Pugès 

 

Titulació acadèmica: Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.  

 

 

2007-2011 Directora general de qualitat de l’edificació i rehabilitació de    

l’habitatge de la Generalitat de Catalunya 

Participació en fòrums, jornades, congressos i seminaris de 

divulgació de les polítiques de rehabilitació 

Continuació en les línies de foment de la rehabilitació 

d’habitatges 

Establiment de convenis i ajuts específics per al foment de la 

rehabilitació energètica dels edificis 

Participació en jornades ,congressos, seminaris i activitats 

acadèmiques sobre temes relacionats amb la sostenibilitat , la 

rehabilitació energètica i l’eficiència energètica en edificis 

Establiment del decret d’inspecció tècnica en edificis 

Participació en Construmat, amb estands dirigits al foment de la 

sostenibilitat , rehabilitació i eficiència energètica. 

Participació en projectes europeus, amb l’objectiu de fomentar la 

rehabilitació energètica i possibilitar la recerca de solucions 

constructives per als edificis de l’entorn mediterrani.  

Foment de la participació en projectes europeus, per obtenir 

finançament per la recerca i experimentació de bones pràctiques 

en rehabilitació energètica.  

Participació en fòrums de debat nacionals e internacionals per 

introduir modificacions legislatives i jurídiques necessàries per el 

foment de la rehabilitació en edificis.  

Responsable de la redacció i continguts del Decret 55/2009 

sobre “condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat.”  

 

2011-2015     Arquitecte adscrita al servei de Costes de la direcció general                    

                     d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.  

                     Participació en el projecte europeu Trainrebuild amb la Cambra     

                     de la Propietat Urbana pel foment de la rehabilitació energètica   

                     en edificis d’habitatges.  

 

2013            Presidenta de AuS, Arquitectes per la Sostenibilitat. Agrupació del 

                   Col.legi d’Arquitectes de Catalunya que té com a objectiu principal,  

                   treballar per la difusió i la incorporació professional de criteris de  

                   Sostenibilitat en l’edificació i l’Urbanisme. 



Organització de jornades, cursos, projectes, destinats a la difusió i 

promoció de la sostenibilitat i la rehabilitació, en el marc del 

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya  

 

 

      2018      Coordinadora de OBRA, Observatori per a la rehabilitació de  

Barcelona. OBRA té com a objectiu principal, la difusió i la 

promoció de la rehabilitació en general i la rehabilitació energètica 

en particular en els edificis a la ciutat de Barcelona.  

Formen part de OBRA, els col·lectius i associacions relacionades 

amb la rehabilitació dels edificis, constructors, promotors, col.legis 

professionals, entitats sense ànim de lucre. 

Entre les activitats de OBRA, es conten la promoció d’estudis, 

difusió de bones pràctiques, visites a edificis rehabilitats, 

participació en jornades, entre altres.   

 

      2021     Membre de la Junta de SEBA, Associació de Serveis energètics  

                   Bàsics autònoms. Associació dedicada a la instal·lació de plaques  

                   Fotovoltaiques en edificis i promoció de l’autoconsum compartit i 

                   de Comunitats Energètiques 

 

      2022     Membre del Consell Rector de BATEC en representació de SEBA. 

                  BATEC es un pol cooperatiu d’entitats amb l’objectiu de promoure   

                  la transició energètica  cap a un model sostenible, just i  

                  democràtic, promogut des de l’àmbit de l’economia social i solidària.   

 

 

Durant tots aquests anys, he participat en seminaris, conferencies, congressos, 

classes magistrals, taules rodones en diferents fòrums nacionals e 

internacionals.  

També he publicat alguns articles relacionats amb la meva activitat en diferents 

mitjans i revistes.  

  

A Barcelona, març de 2022  

 



Ricard GOMÀ CARMONA 
 
Professor de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 
Director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
Investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) 
 
Titulació acadèmica: 
Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat Autònoma de 
Barcelona 1992). 
Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escocia 1989).  
Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1990). 
 
Activitat Docent: 
Professor Titular de Ciència Política (UAB), des de 1993. Professor visitant 
a les universitats de Warwick, UK (1995) i Bath, UK (1998 i 2002). Ha 
impartit docència en programes de doctorat i postgrau a universitats 
europees (Regne Unit, Itàlia) i llatinoamericanes (Argentina, Brasil, Mèxic). 
 
Activitat de recerca:  
Ha desenvolupat recerca bàsica i aplicada en els  següents camps: anàlisi 
de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes); govern 
local i municipalisme; innovació democràtica i moviments socials. 
 
Llibres més recents: 
- BLANCO, I. GOMÀ, R. (2016), El Municipalisme del bé comú. Icària, 

Barcelona. 
- GOMÀ, R. et.al (coord) (2018) Movimientos sociales y derecho a la 
ciudad. Icària, Barcelona. 
- GOMÀ, R. SUBIRATS, J (coord) (2019) Canvi d’època i de polítiques 

públiques a Catalunya. Galàxia, Barcelona. 
- GOMÀ, R. UBASART, G. (2021) Vidas en transición. (Re)construir la 

ciudadanía social. Tecnos, Madrid 
 
 


