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dels edificis
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garanteixen 
la rehabilitació 
del teu edifici 
o habitatge
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 Fira  de la REhabilitació

Visites tècniques 
Rehabilitació de l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas a
Mataró per ubicar l’escola pública Angeleta Ferrer

Mataró. Dijous 22 de setembre, de 10 a 12 h

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

Argentona. Dijous 29 de setembre, de 12 a 14 h

Rehabilitació energètica de la Casa Feliu a Vilafranca del 
Penedès

Vilafranca del Penedès. Dimarts, 4 d’octubre, de 12 a 13 h

Visita tècnica al mercat central de Tarragona

Tarragona, Dimecres 5 d’octubre de 9 a 11.30h

Rehabilitació de la Casa Ricart a Vic

Vic. Dijous, 6 d’octubre, a les 16.30 

Rehabilitació de Can Jonch a Granollers

Granollers. Divendres 7 d’octubre, de 11 a 13 h

Reforma del Dipòsit de Can Boada de Mina de Terrassa

Terrassa. Divendres 14 d’octubre, de 11 a 13 h

Una fira oberta a tothom on trobar professionals, empreses, 
serveis i activitats
dissabte de 10 a 19 h i diumenge de 10 a 18h

En aquest entorn ciutadà tindrà lloc una gran festa popular, orienta-
da 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 les millores 
que comporta la millora de l’espai públic de la ciutat.

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

.  Amb la casa sí que s’hi juga     i  Sobre rodes        L’energia en un dia   

...El Guardawatts   

Espai demostratiu i expositiu amb fabricants, distribuïdors i empreses 
especialitzades e en tot el que te a veure amb la rehabilitació i el mante-
niment. I també hi haurà espais interactius

L’Oficina de rehabilitació per informar i assessorar als ciutadans i a les 
famílies del marc legal, dels procediments tècnics i dels ajuts per a la 
rehabilitació.

http://www.rehabilita.cat


Totes les jornades i visites són gratuïtes però cal inscripció 
prèvia a través de www.rehabilita.cat. 
Les jornades es realitzaran principalment al carrer Bon 
Pastor, 5 de Barcelona (sala d’actes). En els altres casos 
està indicat. 

Jornades
Rehabilitar i construir amb materials sostenibles

Dilluns, 3 d’octubre, de 10 a 13.30h

El sector de l’edificació ha de reconèixer la seva responsabilitat i els seus 
agents han de prendre partit en aquest procés de transformació que obra 
noves oportunitats professionals. Les tasques són moltes i variades com 
poden ser el reduir l’impacte ambiental del sector de l’edificació, reduir 
el consum d’energia dels edificis o millorar la durabilitat mitjançant la 
conservació i manteniment dels edificis.

Organitza: CAATEEB

Diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació

Dilluns, 3 d’octubre, de 16 a 19.30 h

Les condicions de temperatura, humitat i neteja de l’aire són 
indispensables per a disposar d’un adequat confort dins els espais 
habitables dels edificis. Per prestar aquest servei els edificis existents 
disposen de diferents tipus de sistemes on es realitza la climatització i 
ventilació dels espais interiors. Aquesta jornada tractarà el reconeixement, 
diagnosi, rehabilitació i manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions de 
climatització i ventilació d’edificis.

Organitza: CAATEEB

Saps que....?

Dimarts, 4 d’octubre, de 9 a 14 h 

Aquestes jornades es plantegen com un punt de trobada dels tècnics que 
volen entrar en contacte amb diverses realitats que hi ha en qualsevol 
procés o obra de rehabilitació. Es tractaran qüestions diverses i es tindrà 
l’ocasió de relacionar-se amb els experts que s’hi dediquen. 
— La flexibilitat, una oportunitat per la rehabilitació
— Rehabilitació passivhaus. Certificació EnerPHit
— Rehabilitació estructural de bigues de formigó
— Solucions energètiques eficients en els edificis d’habitatges
— Increment del valor en els edificis sostenibles 

Organitza: Agència de l’Habitatge de Catalunya, Associacio Espanyola de 
Manteniment, Endesa, Plataforma Espanyola Passivhaus, Propamsa

Certificació energètica: la clau de la rehabilitació

Dimarts, 4 d’octubre, de 16 a 18.30 h

Des de l’ICAEN s’ha realitzat un Quadern Pràctic sobre la viabilitat de les 
mesures de rehabilitació i un simulador per consultar aquestes mesures. 
Per millorar la informació que arriba a l’usuari final, s’està preparant una 

 Setmana  de la REhabilitació etiqueta catalana d’eficiència energètica, complementària a la oficial, amb 
el cost econòmic de l’energia consumida a l’edifici i una comparació de 
l’edifici amb els de la mateixa tipologia. 

Organitza: Institut Català d’Energia

Impermeabilització en la rehabilitació de cobertes

Dimarts, 4 d’octubre, de 16 a 18 h

Cobertes estanques: anàlisi dels sistemes actuals d’impermeabilització. On, 
quan i perquè? Aquesta sessió té per objectiu exposar des dels conceptes 
bàsics de tipus d’impermeabilització fins a les solucions i materials més 
idonis per als diferents tipus de cobertes que es projecten avui en dia, 
presentant diferents sistemes constructius. 

Sala Vic (Delegació del CAATEEB)

Organitza: CAATEEB

Sistemes per millorar l’aïllament tèrmic de les façanes

Dimarts, 4 d’octubre, de 19 a 20 h
 Sistemes i solucions per aïllar tèrmicament per l’exterior amb revestiments 
continus i acabats ceràmics. 

Organitza: Mapei

La rehabilitació aplicant tecnologia i processos BIM 

Dimecres, 5 octubre, de 9.30 a 13.30 h 

A partir de l’exposició de casos pràctics de projectes de rehabilitació 
explicats pels seus autors, en els que s’ha aplicat la tecnologia i els 
processos BIM, en les fases de projecte o construcció. Diàleg obert amb els 
ponents per tal de valorar la seva experiència i opinions cara al futur. 

Sala ITeC (Wellington, 19)

Organitza: ITeC

La Rehabilitació Energètica de l’edificació: una responsabilitat
compartida

Dimecres, 5 octubre, de 9.30 a 13.30 h

La intervenció en edificis existents requereix de professionals que a més a 
més dels coneixements tècnics disposin d’habilitats de comunicació, gestió, 
coneixements d’eines de finançament, etc... A més a més cal coordinar-se i 
relacionar-se amb altres agents com els administradors de finques, empreses 
de serveis energètics, etc... En aquest taller es vol conèixer diferents punts de 
vista que ajudin a desplegar la rehabilitació energètica al nostre país.

Organitza: GBCe

Col·laboració entre professionals. La rehabilitació del 
Pavelló Sant Salvador

Dimecres, 5 octubre, de 19 a 20.30 h

Una sessió on participaran diferents professionals que han intervingut 
en una obra de rehabilitació rellevant a la ciutat de Barcelona com és el 
Recinte Modernista de St. Pau. L’actuació s’analitzarà des de les diverses 
concepcions professionals: el promotor, els arquitectes, l’enginyer 
d’instal·lacions i el director d’execució. 

Sala: Pavelló Sant Salvador del recinte modernista de Sant Pau

Organitza: Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció

Rehabilitar cap a l’nZEB 

Dijous, 6 d’octubre, de 10 a 12.30 h
L’IREC, LEITAT, ASCAMM-EURECAT, CIMNE i l’Institut Català d’Energia 
formen part del grup de treball que organitza aquesta jornada per 
presentar als tècnics del sector les eines necessàries per a poder 
contribuir al compliment de la normativa europea rehabilitant edificis per 
a què siguin altament eficients a nivell energètic. També es presentarà la 
segona edició del curs nZEB organitzat pel grup de treball. 

Organitza: Institut Català d’Energia

Transició energètica i rehabilitació nZEB a l’AMB

Dijous, 6 d’octubre, de 13 a 14h
En aquesta jornada es presentaran les intervencions de rehabilitació 
nZEB en algunes escoles de l’àrea metropolitana que ha dissenyat 
l’AMB i la innovadora estratègia urbanística de rehabilitació integral 
nZEB que s’ha planificat per a tot el municipi de Badia del Vallès

Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona

Saps que....? 

Dijous, 6 d’octubre, de 16 a 20 h 
Aquestes jornades es plantegen com un punt de trobada del tècnics 
que volen entrar en contacte amb diverses realitats que hi ha en 
qualsevol procés o obra de rehabilitació. Es tractaran qüestions 
diverses i es tindrà l’ocasió de relacionar-se amb els experts que s’hi 
dediquen. 
— Estructures intel·ligents a edificis. Escala de gravetat de danys a 

edificis
— Reforçar biguetes amb sistemes Nou Bau
— Experiència de la construcció sostenible amb fusta a Noruega
— Impuls a la responsabilitat 

Organitza: Gremi de Constructors Barcelona, Nou Bau, Rime

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

Dijous, 6 d’octubre, de 19 a 21 h 
Jornada pràctica on es realitzaran diferents casos pràctics i els experts 
contestaran les consultes plantejades pels assistents en relació a 
la nova eina de qualificació energètica dels edificis CE3X v2.1. Es 
presentarà un complement que permet definir les mesures de millora 
de forma totalment automatitzada i la comprovació del compliment 
dels requisits del CTE amb el CE3X. 

Sala Vilafranca (Delegació del CAATEEB)

Organitza: CAATEEB

Façanes, cobertes verdes i terrats vius

Divendres, 7 d’octubre, de 10 a 14 h
Els espais verds de les ciutats i les façanes i cobertes verdes dels 
edificis col·laboren a la disminució d’aquest escalfament, essent una 
bona solució ja que redueixen l’efecte illa de calor a través del procés 
de la transpiració i la humidificació de l’aire sec, que milloren el clima 
i augmenten la sensació de benestar. En aquesta jornada es vol donar 
a conèixer la iniciativa municipal de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’impuls del terrats vius i cobertes verdes així com alguns exemples d’èxit 
en la cobertura verda de l’envolupant d’alguns edificis.

Organitza: CAATEEB i Ajuntament de Barcelona


