
“Des de Palo Alto : Disseny + Sostenibilitat...transicions 
cap a una economia circular”

@breincogroup | #breincooriginal

Gemma Pagès 
Directora tècnica 18/06/19































Llamborda de formigó amb àrid reciclat a la capa inferior













500 T/mes reciclado propio
150 T/mes reciclado 
procedente de escombros 
de la construcción



Jardins de l’Arche, Paris, La Defense



Jardins de l’Arche, Paris
Llosa 120x80x15 cm / 3 requeriments: ranures inferiors trànsit camions, gruix de 15cm + colors + 20% àrid reciclat

















Centre tecnològic LEITAT, Barcelona 2013
1200 m2 llosa vulcano air-clean®
Pich-Aguilera architects







http://www.breinco.com/cat
https://www.breinco.com/es


Les ciutats intel·ligents són les ciutats que estan dotades de mecanismes basats en les 
tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la 
gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants. El concepte es 
difon sovint per mitjà de la forma anglesa smart city. La forma catalana, tanmateix, també 
té un ús prou general, i segueix el paral·lelisme d’altres termes, com ara "telèfon
intel·ligent", "targeta intel·ligent", "edifici intel·ligent", etc.[1]

Els rendiments urbans actualment no tan sols depenen de la dotació d'infraestructures
físiques ("capital físic") de les ciutats, sinó també, i cada vegada més, de la seva
disponibilitat i qualitat de la comunicació del coneixement i de la infraestructura social ("el 
capital intel·lectual i social") que tinguin. Aquesta última forma de capital és decisiva per a 
la competitivitat urbana. És en aquest context (ciutat intel·ligent o digital) on s'ha introduït
com un element estratègic per a abastar els factors de producció urbana moderna en un 
marc comú i per posar en relleu la creixent importància de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC), el capital social i el medi ambient, en el perfil de la competitivitat de 
les ciutats.[2] La importància d'aquests dos conceptes -capital social i capital 
mediambiental- és el que permet diferenciar una ciutat digital d'una ciutat convencional.

Smart city/ Ciutat intel·ligent segons la wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat_de_la_informaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat_intel%C2%B7ligent#cite_note-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologies_de_la_Informaci%C3%B3_i_la_Comunicaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Medi_ambient
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat_intel%C2%B7ligent#cite_note-caragliu-2




Showland 5000 m2
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