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EL TEMA 
Rehabilitació

El passat mes de novembre es va celebrar la IV edi-
ció de la Setmana de la Rehabilitació. Com cada 
any, es van organitzar jornades tècniques i de 

divulgació amb l’objectiu de canalitzar accions adreça-
des a la promoció, divulgació i sensibilització dels bene-
ficis de la rehabilitació a casa nostra, així com l’activitat 
de la rehabilitació d’edificis, amb accions que pretenen 
millorar l’entorn urbà i la qualitat de vida dels ciutadans.
L’edició d’enguany va tenir una durada de 5 dies entre el 
20 i el 24 de novembre. Als tres primers es van fer jorna-
des de debat a la sala Cotxeres del Palau Robert de Bar-
celona i una jornada al Museu Cultures del Món. Les jor-
nades tècniques dels darrers dos dies es van celebrar a 
la sala d’actes i d’exposicions del CAATEEB, que impulsa i 
promou la Setmana, conjuntament amb el comitè estra-
tègic Rehabilita, conformat per la Generalitat de Catalu-
nya, l’Ajuntament de Barcelona i representants de tot el 
sector. Aquesta edició ha estat dividida en quatre blocs 
temàtics: energia, professió, sostenibilitat i innovació. 
S’hi han desenvolupat 10 jornades tècniques gratuïtes, 
amb un alt nivell de les ponències presentades, que ha 
estat valorat molt satisfactòriament pels assistents, 
amb una participació 432 persones inscrites.

 � Visió de futur
Els temes abordats han estat diversos. Destaquen els 
aspectes estratègics i de visó de futur quant a les polí-
tiques territorials, urbanístiques, socials i mediambien-
tals o normatives relacionades amb la modificació del 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). També s’han debatut 
temes d’actualitat com la protecció al foc en les obres 
de rehabilitació. S’han presentat dades actualitzades 
dels certificats d’aptitud i de les etiquetes d’eficiència 
energètica, així com eines de suport per a realitzar l’in-
forme ITE i el certificat d’eficiència energètica, obres de 
referència i exemples de bones pràctiques en rehabilita-
ció energètica, estructural, instal·lacions, accessibilitat i 
protecció solar de façanes. Amb tot, s’ha aconseguit que 
la Setmana de la Rehabilitació es faci un forat en l’àmplia 
agenda d’activitats i esdeveniments que s’organitzen a 
casa nostra. Rehabilita s’organitzarà l’any 2018 en la 
seva modalitat completa, que engloba la Setmana i la 
Fira de la Rehabilitació. En aquest moment les dates i 
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els emplaçaments encara estan per concretar tot i que la 
previsió és fer-la en el mes d’octubre. Se n’informarà en 
el moment oportú i amb aquesta finalitat es convocarà 
a participar-hi a ciutadans, administracions, empreses, 
agents del sector i als professionals com ara aparella-
dors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, 
administradors de finques, APIS, empreses constructo-
res, promotors, etc. Us hi esperem a tots perquè un cop 
més pugui ser un èxit!  �
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Les sessions es van celebrar al Palau Robert de Barcelona i al CAATEEB


