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Hotel Barcelona 1882 

 

La II Jornada Hotel Barcelona 1882 tindrà lloc el 14 de Febrer en el mateix Hotel, el primer a la Península Ibérica en aconseguir 

el Certificat LEED® Gold. El objectiu de la Jornada es conèixer els beneficis econòmics i ambientals aconseguits desprès d’un 

any de funcionament, amb dades reals de consums. Així com exposar, difondre i aportar una visió global, innovadora i de 

avantguarda sobre el desafiament mediambiental de la Construcció Sostenible, l’Economia Circular i la cura del Medi ambient. 

Els temes de la conferència a tractar estan basats en sectors considerats clau i d’especial  importància per la nostra economia 

actual i de futur: Turisme Sostenible, Economia Circular, Construcció Sostenible i Eco Mobilitat. 
                                      

                                     Hotel Barcelona 1882                                                                                         Hotel Barcelona 1882 

 

Els assistents a la VII Conferència BioEconomic®- LEED® podran conèixer les novetats en el Sector i compartir experiències en el 

Networking preparat.  

A mes coneixerem la filosofia, del cóm i el perquè, el Hotel Barcelona 1882 a aconseguit el Certificat LEED Gold.  

 

 

http://www.bioeconomic.cat/
https://www.linkedin.com/company/hotel-barcelona-1882/?originalSubdomain=es
https://www.bioeconomic.es/LEED.html
https://www.hotelbarcelona1882.com/
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La benvinguda anirà a càrrec de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic. 

Ens presentaran les novetats i l’aplicació del codi tècnic de l’edificació (CTE) 2019, Ainhoa Mata, Responsable de la Unitat 

d’Edificis de l’ ICAEN 

En la 1ª sessió: La certificació LEED® en Hotels. Casos pràctics i d’èxit. Ens presentaran els beneficis i la rendibilitat de la 

Certificació LEED®, per Paula Martínez, Sustainability & Building Performance / Project Manager a Deerns. L’Hotel Barcelona 

1882 Arquitectura i compromís amb la sostenibilitat, Interiorisme amb calidesa i comfort per Beatriz Cosials, Responsable de 

Projecte d’Interiorisme GCA Architects i Juan Velasco Garcia de Sierra, Director de Projecte d’Arquitectura a GCA Architects i 

els beneficis de les instal·lacions certificades, comparativa de l’Hotel Barcelona 1882 front a un Hotel de la mateixa tipologia, no 

certificat, per  Mª Lluïsa Sanchez Romero, CEO de JSS Efficient Engineering. 

La 2ª sessió: Construcció Sostenible. Casos pràctics Hotels i Edificis certificats, moderada per Pili Malagarriga, Cofundadora i 

Directora de Segundo Mundo RSCC, Veurem l’eficiència i la reducció de costos operatius en Hotels certificats  LEED® - BREEAM® 

- DGNB, per Daniel Vilavedra, Co Founder - CEO Ecopenta, la contribució mediambiental del Sistema NIRON de ITALSAN en 

acreditacions LEED®, BREEAM®, Montse Rubio, Environment Product Manager en ITALSAN. La protecció solar i el mobiliari. 

Solucions efectives per a edificis sostenibles, Cristina Lages Téllez, Direcció Prescripció i Contract de Recasens & LLAZA, 

Membre de Junta de Govern del COAATM. La cogeneració, eficiència i flexibilitat per l’autoconsum, també amb hidrògen, per 

Judit Serra Marsal, Gerent de 2G Solutions, ASIDEK Beneficis i casos pràctics de BIM aplicats a BREEAM®, LEED® i WELL, en el 

sector Hoteler, José Antonio Morán, AEC BIM Specialist a ASIDEK.     

Per a finalitzar veurem les iniciatives per a un turisme més sostenible i els objectius del Plan REIH® Rehabilitació Energètica 

Integral de Hotels i en nova construcció, amb el treball en equip per a oferir la millor solució, per  Sebastià Parera, Manager del 

Plan REIH®.   

L’Hotel Barcelona 1882 i el Plan REIH, ens donaran a conèixer els beneficis tant econòmics com ambientals cap a la rendibilitat 

en el Sector Turístic i Hoteler. Veurem en detall el procés, la implantació i els resultats que s’han aconseguit desprès d’un any de 

funcionament, comparat amb la tipologia d’un altre Hotel no certificat LEED. Així com les solucions per a una construcció 

sostenible, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible implementades per l’Hotel Barcelona 1882, mitjançant les accions 

realitzades per el Plan REIH.  

 

 
Participants:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Informació i inscripció gratuïta: www.planreih.es  
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