El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, organitza unes JORNADES amb
el títol “INNOVACIÓ I SOLUCIONS PER ALS TÈCNICS MUNICIPALS I LES CIUTATS”, dins del marc
del Congrés d'Enginyeria Municipal, CIM-2021.
L'esdeveniment, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre, en format en online i gratuït té
com a finalitat donar a conèixer als professionals mesures per adaptar-se a les noves
necessitats socials, amb els objectius següents:
1. Optimitzar els processos, millorar els productes i desenvolupar nous models a través de la
innovació en entorns tècnics.
2. Utilitzar les eines necessàries per crear idees noves, implementar noves metodologies i
establir pràctiques de disseny eficaces.
3. Identificar les principals característiques de la innovació i les estratègies necessàries per
desenvolupar diverses maneres d'innovar.
4. Conèixer el concepte dinnovació radical i la seva importància en el món modern.
5. Comprendre els riscos de la innovació i el que es pot fer per solucionar-ho.
6. Saber aplicar metodologies per desenvolupar la innovació.
7. Identificar les oportunitats dinnovació en el seu entorn actual”.
Establert al voltant de dos grans blocs, el dia 24 tindrà lloc: “Innovar: quin és el rol dels tècnics
municipals” per abordar el paper de les ciutats a la sostenibilitat. En aquest cas, s’han
organitzat ponències amb destacats experts en l‟Enginyeria Municipal com la Sra. Marta
Morea, Directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Sr. Ignasi Herms, Cap de l’Àrea de
Recursos Geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i el Sr. Ramón Gras,
Urban Innovation Researcher a Harvard University and Co-Founder a Aretian.
El dia 25 de novembre, la jornada es dividirà en dues sessions, per una banda, experts del
sector, analitzaran el concepte de SOSTENIBILITAT I AUTOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES
CIUTATS, amb les conferències següents
"El nou projecte de recollida d'escombraries de Mataró"
"La millora de la qualitat de l'aire" i
“Sant Adrià de Besos: el nou port europeu d'aterratge de cables submarins de fibra òptica”.
A l'acabament d'aquestes conferències, es durà a terme l'exposició de casos pràctics o reptes
sobre la base de quatre grans àmbits:
• Comunitats locals d’energia.
• Reconstrucció social post-COVID.
• L'automatització de processos per a una millor governança.
• L'aplicació de la tecnologia blockchain als ajuntaments.
Donant per finalitzat l'esdeveniment

