Si no veus bé aquest missatge, fes CLIC AQUÍ

En el marc del projecte ZEMedS, el Departament d’Ensenyament, Funditec i
Eurecat et conviden a la jornada:

Edificis de consum energètic gairebé nul
en el mediterrani.
Rehabilitació integral d'escoles.
El projecte ZEMedS (Promoting renovation of schools in Mediterranean
climate up to Nearly Zero-Energy Buildings) és un projecte de comunicació
i disseminació de tres anys de durada, cofinançat per la Comissió Europea dins
del programa Intelligent Energy Europe (IEE). El projecte pretén promoure les
accions necessàries perquè les escoles de les regions mediterrànies puguin ser
rehabilitades, convertint-les en edificis de consum energètic quasi nul.



En el seminari podràs conèixer com abordar la rehabilitació integral

d’escoles a partir d'experiències com el ZEMedS i casos reals com els del
CEIP Sant Martí i l'Institut Pallejà.


S'abordaran estratègies de disseny, costos i finançament per al disseny i
rehabilitació d'edificis de molt baix consum.

Programa definitiu

EURECAT
Centre Tecnològic de Catalunya
Tel +34 93 238 14 00
rco@eurecat.org
www.eurecat.org

Eurecat és el principal Centre Tecnològic de
Catalunya. Algunes dades: 450 professionals, +
160 projectes d'R+D d'alt valor estratègic, +1.000
empreses clients, 73 patents, 7 spin off 's.

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades d’Eurecat amb la finalitat d'informar-lo de les
activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès.
Així mateix, les seves dades podran ser cedides a les entitats patrones, promotores i/o patrocinadores de
l’esdeveniment al qual s’hagi inscrit. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar
la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de
Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa”
a l’assumpte del correu.
Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

