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VALORACIONS DEL JURAT DEL CONCURS "IMAGINA L'ENERGIA A 
FIGUERES EL 2050" EN EL MARC DEL PROJECTE "IMAGINE-LOW ENERGY 
CITIES" 
 
 
El Jurat del Concurs "IMAGINA L'ENERGIA A FIGUERES EL 2050" ha decidit 
atorgar una menció especial als projectes següents: 
 
1-Imagina Figueres el 2050. Autors: Martí Descamps, Aleix Pérez i Víctor Colomer. 
Institut Alexandre Deulofeu. Tutora: Gemma Roca 
 
 
Aquest projecte analitza els avantatges de la implantació del vehicle intel·ligent per a 
una millor gestió de la mobilitat urbana a Figueres. Analitza com s'organitzaria la 
mobilitat a partir d'un vehicle elèctric intel·ligent que funciona d'una manera autònoma 
i sense conductor. Representaria un nou concepte de mobilitat ja que les famílies no 
haurien de disposar de vehicles sinó que aquests es desplaçarien a buscar els 
ciutadans i els traslladarien allà on volguessin. El cotxe intel·ligent buscaria el 
recorregut més idoni i evitaria els embussos. Amb aquets sistema, Figueres es 
convertiria en una ciutat molt respectuosa amb el medi ambient, ja que els cotxes no 
contaminarien, ni produïren CO2 ni farien soroll.  
 
 
3.-Figueres: Smart City. Autors: Eloi Cahis, Gemma Alegrí, Paula Gallí, Kautar 
Elalaoui. Centre Educatiu Paula Montal/Escolàpies. Tutor: Josep Maria Benet 
 
Aquest projecte analitza les possibilitats d'aprofitament energètic de la comarca. 
Posa l'accent en un millor aprofitament energètic del pantà de Darnius, les 
possibilitats de l'energia eòlica a l'Empordà, els parcs eòlics offshore (és a dir, enmig 
del mar), l'energia solar fotovoltaica, la biomassa i l'hidrogen. També remarca la 
necessitat de fomentar l'eficiència energètica en els edificis i promoure una mobilitat 
urbana més sostenible. Aquest treball ha estat plasmat en un video (veure'l). 
 
 
5.- La casa eficient. Autors: Laura Macau, Paula López, Isaac Lazo i Maria Lazar. 
Centre Educatiu Paula Montal/Escolàpies. Tutor: Josep Maria Benet 
 
Aquest projecte analitza les característiques que hauria de tenir un habitatge eficient. 
Aposta per les mesures passives com un millor aïllament (parets de 45 cm de gruix), 
l'ús de materials com la fusta i la producció d'energia a través de plaques solars, tant 
tèrmiques com fotovoltaiques. També planteja la reutilització d'aigües de pluja,  el 
reciclatge de les aigües grises i l'ús del water sec. El treball s'acompanya d'un mural.  
 
 
6.- Figueres al 2050. Energia Solar Offshore. Autors: Marina Puentes, Òscar 
Palomo, Adrià Sargatal, David Torres i Josep Pla. Centre Educatiu Paula 
Montal/Escolàpies. Tutor: Josep Maria Benet. 
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Aquest projecte planteja un sistema innovador de producció d'electricitat a partir d'un 
parc solar offshore (és a dir, enmig del mar) format per boies solars. Es tractaria 
d'ubicar al golf de Roses un parc amb boies que disposen de plaques fotovoltaiques 
que generen electricitat. El treball s'acompanya d'un mural.  
 
 
7.-Escola Sostenible. Autors: Alberto Hernandez, Moha Bakkouh, Nil Insa, Joanna 
Palacios. Centre Educatiu Privat La Salle. Tutors: Antoni Boixadé i Pere Mira.  
 
Aquest treball fa un repàs al concepte d'Smart City i les seves aplicacions pràctiques 
a la ciutat (mobilitat urbana, eficiència energètica, smart grid, gestió d'infraestructures 
i edificis públics, govern i ciutadania, seguretat ciutadana, comerç electrònic, qualitat 
de vida). A continuació exposa els aspectes bàsics de l'eficiència energètica en un 
edifici (il·luminació, climatització, producció d'energia, gestió de l'aigua, reciclatge. 
Finalment, aplica aquests principis al cas concret de la Salle de Figueres on detalla 
els canvis que s'haurien de fer (bombetes, sensors de moviment, airejadors d'aigua, 
etc) i en valora el seu cost econòmic.  
 
 
9.-Com convertir Figueres en Smart City el 2050. Autors: Adrian Cornejo, Núria 
Ginesta i David Martínez. Centre Educatiu Privat La Salle. Tutora: Maria Dolors 
Bosch 
 
Aquest projecte planteja, sota el paraigües del concepte Smart City, una sèrie 
d'actuacions en diversos espais públics de Figueres com ara La Rambla, la Plaça de 
l'Ajuntament, la Plaça Catalunya, la plaça de la Font Lluminosa, el Parc Bosc i els 
entorns del Museu Dalí. Les actuacions plantejades se centren en millores 
energètiques i ambientals, millora dels serveis a la ciutadania (ubicar carregadors de 
telefonia mòbil, de càrrega de cotxes elèctrics, aparcaments per a bicicletes) i la 
desaparició de barreres arquitectòniques.  
 
 
10.-Maqueta d'una vivenda familiar sostenible. Autors: Elena Mas, Mònica 
Escudero, David Kucheruk i Arnau Casas.  Centre Educatiu Privat La Salle. Tutors: 
Maria Dolors Bosch i Juanjo Rodríguez.  
 
Aquest projecte descriu les característiques que hauria de tenir una vivenda 
unifamiliar sostenible. Planteja aspectes com l'orientació de l'edifici, el tractament de 
les aigües pluvials i grises, l'aprofitament de l'energia solar i l'energia eòlica i destinar 
part del jardí a hort familiar per la producció d'aliments. El treball s'acompanya d'una 
maqueta i d'uns plànols.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Premis a la categoria de projectes d'alumnes d'ESO: 
 
 
Tercer premi: La mobilitat urbana. Autors: Anna Caritg, Anna Ibáñez, Daniel Solís i 
Aitor Cortés. Centre Educatiu Privat La Salle. Tutors: Antoni Boixadé i Pere Mira.  
 
El Jurat ha valorat el tractament específic de la mobilitat urbana com a aspecte 
essencial del futur energètic de la ciutat, ja que cal recordar que la mobilitat 
representa el 40% de l'energia consumida a Figueres. El Jurat ha valorat que el 
treball ha elaborat una enquesta a diversos col·lectius per prioritzar les actuacions en 
matèria de mobilitat. És a dir, ha tingut en compte l'opinió de diversos col·lectius 
ciutadans i així arribar a un consens sobre quines són les accions prioritàries. El 
resultat de l'enquesta és que cal potenciar i gestionar l'ús de la bicicleta a Figueres. 
El treball esbossa una proposta de carril bici per a la ciutat de Figueres. El projecte 
constata la dificultat d'establir carrils bici a la ciutat ja que alguns carrers són molt 
estrets. També constata que per tal de promoure correctament l'ús de la bicicleta a 
Figueres caldria una actuació global sobre el conjunt de la mobilitat, és a dir, no fer 
actuacions aïllades sinó un conjunt d'actuacions coordinades.  
 
 
Segon premi: Casa eficient de Figueres el 2050. Autors: Pau Riera, Marc Salellas, 
Eloi Sànchez i Eliana Valero. Centre Educatiu Paula Montal/Escolàpies. Tutor: Josep 
Maria Benet 
 
Aquest projecte presenta una proposta de Smart House en el marca d'una Smart City 
com Figueres. Planteja detalladament com seran els habitatges del futur per tal que 
siguin energèticament més eficients i s'autoabasteixin la seva pròpia energia. El Jurat 
ha valorat la quantitat de mesures proposades (plaques solars tèrmiques i 
fotovoltaiques, petita central elèctrica, la il·luminació, la recollida i aprofitament 
d'aigües, els aïllaments, les parets radiants). El Jurat ha valorat la reflexió crítica de 
les propostes analitzant els avantatges però també els inconvenients. El treball ha 
estat plasmat en una maqueta.  
 
 
Primer premi: Figueres 2050: +esport+energia+Figueres. Autors: Eric Calsina, 
Raimon Casanovas, Ivan Castro, Tomeu Juanola i Adrià Sànchez. Institut Narcís 
Monturiol. Tutora: Elisabet Sanchez i Ivan Gonzàlez. 
 
 
En primer lloc, el Jurat ha valorat que aquest treball ha estat elaborat per alumnes de 
primer d'ESO, és a dir, els més joves del cicle.  
Aquest projecte planteja un nou model de ciutat en la seva totalitat (energia, 
urbanisme, mobilitat, salut, espai públic). El Jurat ha valorat aquest aspecte ja que ha 
estat l'únic projecte presentat que fa una proposta global, de trencament radical 
respecte al model urbà actual. El Jurat ha valorat l'esforç imaginatiu dels seus autors 
i que plantegi un model futurista, col·lectiu, comunitari.  Un dels aspectes imaginatius 
que s'ha valorat és la proposta d'aprofitar l'esforç de la gent que fa esport per produir 
energia, establint una triple relació entre esport, salut i energia. El Jurat ha valorat la 
reflexió crítica amb una anàlisi dels punts forts i els punt dèbils de la proposta. 
Finalment, s'ha valorat l'esforç en l'elaboració de la maqueta (de grans dimensions, 
molt detallada, elaborada amb materials diversos i fruit de moltes hores de 
dedicacio). També s'ha considerat positivament la traducció de la memòria a l'anglès. 
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Premis als projectes de la categoria Batxillerat i Cicles Formatius: 
 
 
3.-Figueres: una ciutat de futur. Autors: Lena Fina, Maximilian Schafer, Lídia Aísa. 
Institut Alexandre Deulofeu. Tutora: Gemma Roca 
 
El projecte proposa una sèrie de mesures que definiran la Figueres del 2050, una 
Figueres millor. Inclou mesures com l'aprofitament de l'energia minieòlica i l'energia 
solar o la construcció de cases sostenibles. El Jurat ha valorat l'anàlisi inicial del 
treball que imagina com seria la ciutat el 2050 si no hi haguessin canvis, si la ciutat 
seguís el rumb actual. L'escenari és desolador amb una ciutat sense energia, 
contaminada i perdent el seu interès turístic i comercial. Per combatre aquest futur no 
desitjat, el treball proposa diverses mesures. El Jurat ha valorat especialment la 
proposta de tancar el centre de la ciutat al transport particular i destinar-lo al transport 
públic amb autobusos elèctrics amb una alta freqüència de pas i un preu molt ajustat. 
També s'ha valorat la proposta d'incrementar les zones verdes de la ciutat (que els 
autors consideren insuficients) amb l'objectiu d'introduir més vegetació a la ciutat i 
que aquesta absorbeixi el CO2.  El treball s'acompanya d'una presentació.  
 
2-Propostes per a millorar energèticament la ciutat de Figueres. Autors: Laura 
Ponsí, Àlex Guardiola, Josep Coma i Alba Santaló. Institut Alexandre Deulofeu. 
Tutora: Gemma Roca 
 
Aquest treball comença amb una diagnosi dels problemes energètics actuals a 
Figueres  i planteja una sèrie de solucions basades, d'una banda, en promoure 
l'eficiència energètica i d'altra banda, en la producció local d'energia renovable. 
D'entre les propostes presentades el Jurat ha valorat que unes són a nivell individual 
i altres a nivell de ciutat. El Jurat ha destacat l'aposta per l'enllumenat públic amb 
tecnologia led, el transport públic basat en autobusos elèctrics i, especialment, la 
construcció d'una planta de biogàs que funcionaria aprofitant els residus urbans. El 
Jurat també ha valorat la proposta d'aprofitar els centres educatius per a generar 
electricitat a través d'instal·lacions fotovoltaiques. El Jurat també ha valorat l'aposta 
d'una major conscienciació ciutadana respecte la problemàtica energètica. Finalment, 
esmentar que el treball s'acompanya d'una pàgina web explicativa. 
 
 
1.-Planificació a Figueres per tal que sigui una ciutat energèticament sostenible 
i autosuficient el 2050. Autors: Nil Fort, Alba Pons, Ferran Quintana i Marc Vilà. 
Institut Alexandre Deulofeu. Tutora: Gemma Roca 
 
 
El treball comença amb una diagnosi energètica del municipi a partir de les dades 
disponibles del Pla d'Acció d'Energia Sostenible de Figueres. Els autors constaten 
que l'assoliment d'un nou model energètic ha de superar dos obstacles. D'una banda, 
l'elevat cost econòmic de les reformes a emprendre i el llarg temps d'amortització. 
D'altra banda, la dificultat de canviar els hàbits de la gent respecte el consum 
energètic. El treball proposa tres grups de solucions per arribar a un nou model 
energètic. D'una banda, les solucions en l'estalvi, fent una aposta clara per 
l'eficiència. Es proposen mesures com l'ús de tecnologia led en l'enllumenat públic i 
els semàfors, la regulació de la il·luminació dels aparadors i rètols, la promoció de les 
bombetes de baix consum, la millora dels aïllaments dels edificis i la regulació de la 
climatització d'interiors. D'altra banda, es proposen solucions en la producció 
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d'energia. En aquest sentit, s'aposta per l'energia eòlica, la solar tèrmica i 
fotovoltaica, la creació d'una central de biomassa. Finalment, es proposen solucions 
en la reducció de la contaminació a partir de la promoció dels vehicles elèctrics, 
l'increment de les zones verdes i la creació a la ciutat d'una zona lliure de cotxes, el 
que anomenen zona car-free. El Jurat ha valorat la reflexió que fans els autors 
respecte a la necessitat de canviar els hàbits del ciutadans. Els autors afirmen que " 
es necessita la col·laboració dels habitants de Figueres perquè els canvis funcionin" i 
que cal que "cada persona es responsabilitzi del seu consum energètic i dels residus 
que genera". Els autors proposen fomentar el concepte  de ciutat verda entre els 
joves i fer xerrades informatives i campanyes per a adults ja que afirmen "són 
(encara que sembli el contrari) els que es troben menys informats en aquest àmbit". 
Finalment, el Jurat ha valorat la qualitat i detall del plànol amb la ubicació de les 
propostes energètiques.  
 
 
 
 


