
 

 

PREMI AL REPTE URBÀ DEL PANOT DEL SEGLE 
XXI 

 

AVÍS SOBRE L’ORDRE DE CRIDA PER A LA DEFENSA ORAL DE 
PROPOSTES PRE-SELECCIONADES EN FASE 1 DEL PREMI AL 
REPTE URBÀ DEL PANOT SEGLE XXI DE LA FUNDACIÓ BIT 
HABITAT  
 

De conformitat amb allò previst a la Convocatòria del premi al repte 
urbà “el panot del segle XXI” la Fundació BIT Habitat, es fa públic l’ordre 
de crida per a la defensa oral de propostes durant el procés d’avaluació 
de Fase 2.  
 
Les persones sol·licitants hauran d’enviar obligatòriament un missatge 
de correu electrònic a l’adreça inn_urb@bithabitat.barcelona abans 
del dia 20 de juny de 2022, a les 23.59 hores, on indiquin nom i 
cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte de la 
persona física única que representarà el projecte en aquest moment 
del procediment.  
 
En resposta a aquest missatge, els serà facilitada l’URL de la sala virtual 
en la qual la persona haurà de comparèixer 3 minuts abans de l’hora en 
què se l’hagi cridat segons l’annex adjunt.  La persona podrà romandre 
en espera fins que els organitzadors li donin accés.  
 
La defensa oral s’estructurarà en: 
 

1. Presentació 
oral de la 
proposta 

Podrà utilitzar-se una presentació per 
compartir en pantalla.  
La presentació haurà d’abordar, com 
a mínim, els següents temes:  

 Quin és el component innovador 
del panot proposat respecte als 
existents al mercat? 

 Quines millores incorpora en 
relació a l'ACV i de quina manera 
s'obtenen les millores? 

 Quines aportacions afegeix 
d'impacte a la sostenibilitat 
urbana? 

 Quines millores en la secció 
constructiva global s'aporten? 

 

7 
minuts 

2. Torn de preguntes per part dels membres del Comitè 7 



 

 

de Selecció i experts/es i respostes  minuts 

 
 
 
El Comitè de selecció es reserva el dret de resoldre oportunament 
qualsevol incidència tècnica o d’altra mena que es pugui donar. Així 
mateix, les franges horàries anunciades són orientatives i poden patir 
lleugers canvis en cas d’incidència tècnica o qualsevol altre 
esdeveniment que es produeixi durant l’avaluació.  
 
El Comitè de selecció  
Barcelona, 7 de juny de 2022  



 

 

PREMI AL REPTE URBÀ: EL PANOT DEL SEGLE XXI  

Annex 1. Agenda de presentacions de propostes.  

DATA: Dimarts 28 de juny de 2022 

Previsió 
horària 

Temps 
previst 

Acció Intervenen 

16:00:00 0:05 
Inici i presentació de la 

reunió 
BIT HABITAT  

16:05:00 0:07 Presentació 
ID49 – Panot 

S.XXI 

16:12:00 0:07 Q&A   

16:19:00 0:02 Tancament / Canvi    

16:21:00 0:07 Presentació   ID50 – PANOT + 

16:28:00 0:07 Q&A   

16:35:00 0:02 Tancament / Canvi    

16:37:00 0:07 Presentació   
ID52 – Project 

BCN 

16:44:00 0:07 Q&A   

16:51:00 0:02 Tancament / Canvi    

16:53:00 0:07 Presentació   
ID56 – Panot 

Flor 

17:00:00 0:07 Q&A   

17:07:00 0:02 Tancament / Canvi    

17:09:00 0:07 Presentació   
ID59 – R3PANOT 

17:16:00 0:07 Q&A  

17:23:00 0:02 Tancament / Canvi   

17:25:00 0:07 Presentació   
ID60 – Panot 

Natura  

17:32:00 0:07 Q&A  

17:39:00 0:02 Tancament / Canvi   
 


