Activitats
obertes a
tothom!

Per saber tot sobre la
rehabilitació d’edificis:
què, qui, com.

La rehabilitació dels edificis és una
necessitat social i tecnològica que des dels
usuaris fins als professionals, passant per
conscienciar la població, hem de conèixer i
integrar com una necessitat de futur.
A les nostres mans tenim el futur saludable
dels habitatges i de les ciutats.

REhabilita
SETMANA DE LA
REHABILITACIÓ
2019
Del 7 a l’11 d’octubre

TALLERS PER A LES FAMÍLIES

Aprendre divertint-se,
fomentar la sensibilització
Dissabte 5 d’octubre
11.30 a 14:00 h
CAATEEB
Bon Pastor, 5
08021 Barcelona

TALLERS PER A LES ESCOLES

Eficiència energètica i
arquitectura sostenible

Rehabilitació de façana en clau de Brossa
Taller familiar i concurs d’idees infantil
Un taller per a tota la família, on ens endinsarem en el procés
arquitectònic de la rehabilitació i també creatiu de Brossa on
cadascú farà la seva proposta més original i de millora de la
façana del CAATEEB. En acabar, pujarem a la cinquena planta a
veure el llagost que la presideix, insecte considerat pels indis
autòctons com a símbol de la saviesa. A partir de la façana
actual, farem servir diferents tècniques com la calcografia,
pintures, poesia i collage sobre fusta... com a bons tècnics, prou
tècniques per crear la nostra façana més particular. Us animeu?
ACTIVITAT INCLOSA DINS L’ANY JOAN BROSSA

Diumenge 13 d’octubre
12.00 a 14:00 h

COAC
Plaça Nova, 5.
08002 Barcelona

La rehabilitació del COAC amb realitat virtual i
augmentada

www.rehabilita.cat

Què cal saber per rehabilitar un
edifici o un habitatge?

#rehabilita2019

SETMANA
Del 7 a l’11 d’octubre

Dilluns 7 d’octubre

Dijous 10 d’octubre

DE 18:00 a 20:00 h

DE 19:00 a 21:00 h

CAATEEB
Bon Pastor, 5
08021 Barcelona

Centre Cívic can Portabella
Carrer de Virgili, 18
08030 Barcelona

Centre Cívic Cotxeres de
Sants
Carrer de Sants, 79
08014 Barcelona

Inscripció prèvia

Inscripció prèvia. Places
limitades

Inscripció prèvia. Places
limitades

De 0 a 100 anys
Inscripció prèvia

JORNADES PER ALS CIUTADANS

Reconstruïm la ciutat rehabilitada 100%
sostenible i saludable
Volem que les nenes i els nens de 6 a 12 anys coneguin la casa
on viuen i les fonts d’energia que tots fem servir cada dia d’una
manera tan normalitzada; quins són els materials amb menys
impacte pel medi ambient i per nosaltres, d’on prové l’energia
que fem servir per obrir el llum o l’aixeta, què passa si els deixem
oberts... En definitiva, aprendre com fer una casa sostenible per
millorar la salut de tots i preservar el medi ambient.
Tot això ho aprendran de manera didàctica i experimental,
jugaran amb les mans!
Posem a disposició de les escoles diversos tallers segons les
edats per experimentar amb la rehabilitació.

Per respondre aquestes i altres preguntes, comptarem amb tres
especialistes per aprofundir en temes que a tots ens afecten
quan volem que el nostre habitatge sigui més sostenible
i més saludable. Criteris per afrontar una rehabilitació, les
obligacions legals, el manteniment, les ITE’s, el llibre de l’edifici,
subvencions....

ORGANITZA:

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D ’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PATROCINADORS INSTITUCIONALS:

Generalitat
de Catalunya

PATROCINADOR PRINCIPAL:

CORREDORIA D’ASSEGURANCES

PATROCINI DELS TALLERS:

La sessió serà presentada i conduïda per: Martí Oliveras. Geògraf
i Climatòleg. Home del temps de RAC1-RAC105
Lluis Morer, Cap d’Àrea d’eficiència energètica de l’Institut Català
d ’Energia.
Contractació i compra energètica, autoconsum, vehicle elèctric,
certificació energètica dels edificis.
Maria Boladeras, Arquitecta tècnica del Col·legi d’Aparelladors de
Barcelona (CAATEEB)
Les ITE’s del edificis, el llibre de l’edifici, subvencions, tramitacions,
tècnic de capçalera.
Eulàlia Figuerola, Arquitecta del GBCe.
Criteris dels edificis sostenibles, disseny i materials.

COL·LABORADORS DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES ALS CIUTADANS

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d’Edificació
de Barcelona

TALLERS I VISITES PRÀCTIQUES
Dilluns 7 d’octubre
18:00 a 19:00 h
CAATEEB
Bon Pastor, 5
08021 Barcelona

Taller
Plataforma
professional

Uneix-te a nosaltres. La franquícia líder Aquí tu Reforma ofereix
la possibilitat de crear o fer créixer la teva empresa de reformes
amb una marca de referència que ofereix eines i serveis de valor
afegit als professionals i el consumidor. Vine a conèixer un model de
negoci innovador reconegut i amb gran projecció.
Les reformes també són part de la rehabilitació!

Dimarts 8 d’octubre
12:00 a 14:00 h
pça Jaume Sabartés
08003 Barcelona

Visita (obra acabada)
Rehabilitació de
l’entorn del pati
posterior del Museu
Picasso

Es tracta d’una obra acabada de naturalització de la façana posterior
del pati del Museu Picasso. Comptarem amb la presència del
Director Facultatiu del projecte i del Director d’execució de l’obra per
fer-nos de guía i amb material audiovisual de suport per veure la
progressió de l’obra realitzada.

Dijous 10 d’octubre
09:00 a 10:30 h
HERMS
Fisas, 1
08028 Barcelona

Visita
Reparació de forjats

09:00 a 11:00 h
CAATEEB
Bon Pastor, 5
08021 Barcelona

Taller
Aplicació dels
materials
PROPAMSA

Taller pràctic i demostratiu sobre diverses patologies i les
possibilitats de reparació amb l’aplicació de materials per a la
rehabilitació.

Divendres 11 d’octubre
12:00 a 14:00 h
Centre Robert Bosch
Sancho de Avila, 80
08018 Barcelona

Dimecres
9 d’octubre
La Model
Entença, 155
08029 Barcelona

08:30 h
09:00 h

Visita
Tecnologia

per a l’edificació

Podreu acompanyar-nos a un gran centre tecnològic de Barcelona,
per veure i gaudir de primera ma de les últimes novetats en
termotècnia, sistemes de seguretat i eines (mesurador làser i
anivellament) amb sessió pràctica inclosa. Immersió en el món BOSCH

La Rehabilitació
en un canvi
d’època

Acollida dels assistents
Benvinguda

A càrrec de: Celestí Ventura, President del CAATEEB i Janet Sanz,
Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona

09:05 h

09:30 h

Redissenyar projectes innovadors per impulsar
la rehabilitació

Coordinada per: COAC, Sandra Bestraten, presidenta de COAC Barcelona
Estudi d’habitatge al nucli antic d’Olot. Del procés participatiu al
treball tècnic. Neus Roca, Delegada Garrotxa-Ripollès del COAC. Míriam
Paredes, advocada i responsable de l’Oficina d’Habitatge d’Olot
Pla de barri a Les Planas, Sant Joan Despí. Una estratègia de gestió
des de la proximitat. Ricardo Alarcón, arquitecte coordinador de
l’Oficina Tècnica de Rehabilitació

Repensar l’entorn construït.
Economia circular i salut

Coordinada per: GBCe. Eulàlia Figuerola, Delegada de GBCe a Catalunya
Projecte BAMB - Buildings As material Banks. Caroline Henrotay,
Coordinadora del projecte de l’Agència Brussels Environment
Repensar l’edificació des de la Salut. Julia Manzano, Àrea de projectes
de GBCe
Rehabilitació enfocada a la durabilitat. Alvaro García, Departament
tècnic de Sika.

11:00 h
11:30 h

Revitalització territorial i social.
Dret a l’habitatge i polítiques socials

Coordinada per: Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agenda Urbana de Catalunya. Damià Calvet, conseller de Territori
i Sostenibilitat i Agustí Serra, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori.
(connexió en directe per streaming)
Dret a l’habitatge, polítiques socials. Judith Gifreu, directora de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Foment de la rehabilitació, de la subvenció al finançament. Jordi
Sanuy, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’habitatge
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Estàndards d’habitatge social. Gonçal Marqués, director de Projectes
d’INCASÒL

Dinar de peu (opcional)
14:15 h

Visita a les instal·lacions de La Model
(veure informació complementària)

16:00 h

Revitalització de les ciutats mitjançant la
naturalització dels seus edificis i espais urbans

Coordinada per: Jonathan Garcia, Director àrea tècnica del CAATEEB
Naturació urbana com instrument de la Re-Habilitació. Julian Briz,
Enginyer agrònom, president de PRONATUR
Espai Tabacalera de Tarragona, el Jardí vertical més gran d’Europa.
Robert Mas Santana, enginyer CCP d’ABM JG ingenieros
Actuacions vives per naturalitzar la ciutat. Lidia Calvo, Eixverd

16:50 h

Restaurar el patrimoni històric artístic en la
ciutat contemporània

Coordinada per: CAATEEB. Susana Pavon, Junta de govern del CAATEEB
La projecció social de la conservació i la restauració del patrimoni
arquitectònic. La cultura de la conservació del patrimoni en el nostre
país. José Maria Cabeza Méndez, Arquitecte Tècnic, Premi Nacional de
Restauració i Conservació de Béns Culturals 2014
La rehabilitació de l’arquitectura tradicional mediterrània en l’horitzó
del segle XXI. Xavier Casanovas Boixareu, arquitecte tècnic i president
de RehabiMed, vocal ICOMOS Espanya
Present i futur de la rehabilitació com a model de negoci. Verónica Giró i
Ceballos , arquitecte tècnic, Gerent i Alejandro Martínez Tozzi, arquitecte
tècnic de 4ark Rehabilitacions i Construccions

17:45 h

Regeneració urbana.
Estratègies i models

Pausa café

L’estratègia de rehabilitació de Barcelona. Lucia Martin. Regidora
d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona

Recuperar el cicle de vida des del manteniment.
Noves tecnologies i internet de les coses (IOT)

L’exemple de transformació de Bordeus. Bernard Blanc, Directeur
délégué aux Transitions et à l’innovation, exdirector general d’Aquitanis,
office public de l’habitat de Bordeaux Métropole

Coordinada per AEM: Albert Pons, Secretari Comitè edificis AEM
Noves tecnologies: SMART BUILDING. Juan Gallostra, President de JG
Ingenieros
L’IOT aplicat al Workplace Management. Andres Espinosa, gerent
tècnic de manteniment d’ISS
La gestió d’actius a través de l’IOT. Angel Silos, Business Development
d’Schneider Electric

12:15 h

13:15 h

Rehabilitació urbana.
L’exemple de la transformació de La Model

Janet Sanz, Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

10:05 h

Recorregut per un espai dedicat a la reparació de forjats i armadures
electrosoldades. Repàs pels diversos sistemes de reparació de
forjats i el procés de fabricació. Per finalitzar la visita ens convidaran
a un petit esmorzar.

Divendres 11 d’octubre

JORNADA

El prototip de rehabilitació d’habitatge del Govern basc. Carlos Orbea
de Alokabide, Sociedad de Alquiler de Vivienda Social de Euskadi. Pablo
García Astrain, Director de Vivienda y Sostenibilidad del Govern basc
Rehabilitación Inteligente de la Casa nº 86 de la C/ Estación de
Ortuella, País Basc. Ander Aginako. Abar arquitectura. Albert Colomer,
SJ12 Enginyers

Reduir energia.
Transició energètica i rehabilitació d’edificis

Coordinada per l’Institut Català d’Energia: Manel Torrent, director d’ICAEN
Transició energètica i rehabilitació d’edificis. Manel Torrent, director
d’ICAEN

18:30 h

Rehabilitació i Biodiversitat urbana.
Reptes per a un canvi d’època

RE habilita

SETMANA DE LA REHABILITACIÓ 2019
Més informació i inscripcions: ww.rehabilita.cat
lnformació complementària ( Jornada dimecres 9 d’octubre)
Inscripció a la jornada gratuïta. Subvencionada
Places màximes: 100 persones, per rigurós ordre d’inscripció
Dinar de preu no inclós. Es recomana per fer la visita a La Model.
Cal inscripció prèvia: 22€
Per participar a la visita a La Model, la inscripció es farà el mateix
dia a la sala, a l’inici de la jornada.
Per participar a la visita de l’Observatori Fabra cal confirmar
l‘assistència en el moment de la inscripció.
Indica’ns si disposes de vehicle per anar-hi. A la sortida de la jornada
compartirem cotxes entre els assistents

Consells per ajudar-nos a fer unes jornades sostenibles:
Veniu en transport públic, en el web trobareu la forma d’arribar a
totes les activitats
Difon la informació per mitjans electrònics i fes únicament en paper
la quantitat que sigui útil i utilitza paper reciclat i/o ecològic)
ORGANITZAT PER:

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D ’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PATROCINADORS INSTITUCIONALS:

Generalitat
de Catalunya

PATROCINADOR PRINCIPAL:

CORREDORIA D’ASSEGURANCES

EMPRESES COL·LABORADORES DE LA JORNADA DE REHABILITACIÓ:

CONTINGUTS DE LA JORNADA DE REHABILITACIÓ:

Agència de l’Habitatge
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia

Martí Boada, científic geògraf, especialista en medi ambient

19:00 h

Cloenda de la Jornada
Visita a la rehabilitació de l’Observatori Fabra

19:00 h

(opcional)
Camí de l’Observatori, s/n, 08035 Barcelona

Coordinada per: Cambra Professional. Maria Fernández, Coordinadora
General de CESPC. Carles Gelpí i Carme Grau, arquitectes de l’obra

PER LA JORNADA LA REHABILITACIÓ EN UN CANVI D’ÈPOCA AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

