
Durant la setmana s’ha organitzat un programa de jornades a 
les quals es pot assistir de forma gratuïta, només cal inscripció 
prèvia a través de www.rehabilita.cat. Consulteu les dates i el 
lloc de realització 

 Setmana  de la REhabilitació

Jornades
 Rehabilitar i construir amb materials sostenibles

 Diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i 
ventilació

 Saps que....?

 Certificació energètica: la clau de la rehabilitació

 Impermeabilització en la rehabilitació de cobertes

 La rehabilitació aplicant tecnologia i processos BIM 

 Taller 4 Build Upon. Agents professionals 

 Col·laboració entre professionals per a la rehabilitació

 Obra: rehabilitació del Pavelló Sant Salvador del recinte 
modernista de Sant Pau

 Rehabilitar cap a l’nZEB

 Transició energètica i rehabilitació nZEB a l’AMB 

 Nova versió CE3X v2.1: Novetats a través de casos pràctics

 Façanes, cobertes verdes i terrats vius

Visites tècniques
 Rehabilitació de l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas a 

Mataró per ubicar l’escola pública Angeleta Ferrer

 Rehabilitació de la casa d’estiueig de Josep Puig i Cadafalch 
a Argentona

 Rehabilitació energètica de la Casa Feliu a Vilafranca del 
Penedès

 Visita tècnica al mercat central de Tarragona

 Rehabilitació de la Casa Ricart a Vic

 Rehabilitació de Can Jonch a Granollers

 Reforma del Dipòsit de Can Boada de Mina de Terrassa

Jornades i activitats per als professionals
3-9 d'octubre de 2016, Barcelona

Vine a REhabilita!

 Fira  de la REhabilitació
Solucions i activitats per a la ciutadania

8-9 d'octubre de 2016
Arc del Triomf
Passeig de Lluís Companys
Barcelona
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Per a més informació: www.rehabilita.cat

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

http://www.rehabilita.cat


Oficina de la rehabilitació
L’oficina per informar i assessorar als ciutadans i a les famílies 
del marc legal, dels procediments tècnics i dels ajuts per a la 
rehabilitació. Es tracta d’una assessoria tècnica oberta a tothom.

GREMI EMPRESARIAL
D’ASCENSORS  DE CATALUNYA

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

Visitar l’e-casa, la llar endollada al 
vehicle elèctric, on es podrà observar 
com l’energia pot ser bidireccional i 
abastir unes bateries que poden anar de 
la casa al cotxe i del cotxe a la casa. 

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

Dissabte 8 octubre, a les 10.30h, 12h i 17.30h
Taller familiar, especialment indicat per a edats de 9 a 12 anys per 
descobrir què és l’energia, l’eficiència energètica, experimentar 
amb els elements i construir un habitatge més saludable i 
energèticament sostenible.

Amb la casa sí que s’hi juga

Diumenge 9 d’octubre, de 10.30 a 13.30h i de 15 a 18h
El joc s’adreça a nens i nenes de 3 a 6 anys.
Una família ha marxat de casa seva i hi ha una sèrie d’aparells 
que estan encesos. Les nenes i els nens participants ajudaran 
a trobar-los i els apagaran. Amb aquesta acció aconseguiran 
estalviar energia.

Els Guardawatts

Dissabte i diumenge 8 i 9 d’octubre, de 11 a 13h i de 17 a 19h
Circuit familiar per a totes les edats. A través de l’experiència 
viscuda es pot descobrir quines dificultats es troben les 
persones amb mobilitat reduïda i quins són els criteris bàsics 
per tenir un habitatge accessible.

Sobre rodes. Accessibilitat i rehabilitació

Diumenge 9 d’octubre, de 10.30 a 13.30h i de 15 a 18h
Activitat adreçada a nens i nenes de 5 a 12 anys. Mitjançant un 
dau, es va avançant per un recorregut tot responent preguntes 
sobre bones pràctiques de consum d’energia que fa guanyar o 
perdre guspires d’energia.

L’energia en un dia

En aquest entorn ciutadà tindrà lloc una gran festa popular, 
orientada a la ciutadania, en la qual i d’una forma lúdica, les 
famílies podran informar-se i conèixer, de primera mà, les 
grans possibilitats que els ofereix la rehabilitació del seu edifici 
i habitatge, així com els beneficis que comporta la millora de 
l’espai públic de la ciutat. 

 Fira  de la REhabilitació
8-9 d'octubre de 2016. Passeig de Lluís Companys, Barcelona
Horari: dissabte de 10 a 19 h i diumenge de 10 a 18h

Village de la rehabilitació
Un espai de tallers sobre energia i accessibilitat a la llar per 
ajudar a comprendre els beneficis de la rehabilitació i la seva 
contribució a la millora de la qualitat de vida. Tots els tallers són 
gratuïts i no cal inscripció prèvia.

Espai demostratiu i expositiu
En aquest espais trobareu  fabricants, distribuïdors i empreses 
especialitzades en rehabilitació d’estructures, façanes i 
cobertes, tractament d’humitats, millora d’eficiència energètica, 
millores de l’accessibilitat i de tot allò relacionat amb la 
rehabilitació. I també hi haurà espais interactius

Fer-se una foto 
a mida natural, 
emportar-se-la de 
record i participar 
en un sorteig d’una 
auditoria energètica/
test energètic.


