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b Col·legi d’Aparelladors. Vivenda

Rehabilita
torna a BCN
a l’octubre
La fira vol acostar la rehabilitació i el
manteniment de vivendes a la ciutadania
V. F. II

E

MONOGRÀFICS

l Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) celebrarà la
fira Rehabilita el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre, al passeig
Lluís Companys de Barcelona. La finalitat d’aquesta mostra és conscienciar
de forma lúdica la ciutadania sobre la
necessitat d’invertir en el manteniment
i la rehabilitació de les vivendes. La fira
està oberta a empreses del sector de
l’edificació que desitgin acostar experiències que permetin als visitants
descobrir tant els problemes més habituals que poden aparèixer en una
vivenda, com les seves solucions.
Rehabilita és una iniciativa del
C A AT E E B q u e c o m p t a a m b l a
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i
diverses entitats del sector. Segons
el president dels aparelladors barcelonins, Jordi Gosalves, “l’objectiu és
donar a conèixer el manteniment
de les vivendes com un sector
d’activitat econòmica destinat a
fomentar la conservació del patrimoni immobiliari i el benestar dels
ciutadans, allargant la durabilitat
dels edificis i millorant les seves
prestacions mitjançant la integració dels nous requeriments i reptes
que la societat demana en eficiència energètica, energies renovables,
accessibilitat o noves tecnologies”.

La fira constarà de tres àrees diferenciades. La primera serà un espai demostratiu i expositiu, en què
empreses i entitats explicaran que
la rehabilitació millora aspectes com
l’accessibilitat, la salut, l’eliminació
d’humitats, l’eficiència, les energies
renovables o els punts de recàrrega
de vehicles elèctrics. A més, hi haurà
xerrades, conferències i activitats.
ACCÉS A LES AJUDES. En el segon espai de la fira els visitants tindran a la seva disposició l’Oficina de
Rehabilitació, en què podran rebre
informació i assessoria per accedir a
les ajudes que ofereixen les administracions públiques en matèria de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica. També es disposarà d’un espai
de consulta tècnica oberta al públic.
El tercer i últim espai és el Village,
en què el públic podrà participar en
diferents tallers i jocs dirigits a tota la
família, a partir dels quals es podrà
conèixer millor què és la rehabilitació
i com incideix de forma directa en la
millora de la vida quotidiana.
Jordi Gosalves incideix en el fet
que el fil conductor dels diferents
espais de la fira és posar de manifest el fet que “la rehabilitació no
consisteix tan sols a mantenir i
conservar adequadament el nostre teixit urbà i arquitectònic, sinó
que permet millorar l’eficiència i

A peu de carrer. L’anterior edició de la fira Rehabilita, que aquest
any tornarà a ocupar el passeig de Lluís Companys de Barcelona.

EL DEBAT

Ciutats i desequilibris
dUn dels principals temes a debatre al llarg de la Setmana de la Rehabilitació és el paper que juguen les ciutats i les seves vivendes com a responsables, en gran mesura, dels desequilibris econòmics, socials i ambientals
de la societat actual. La resposta ha de passar per una ciutat consolidada,
pel barri i per la millora del parc ediﬁcat com a elements clau de les polítiques públiques.
Això suposa un canvi de model que avanci cap a una economia intel·ligent
basada en la gestió eﬁcient del parc actual, que aposti pel manteniment,
la rehabilitació, la renovació i la regeneració urbana. “Aquests àmbits
d’actuació han de ser clau en la planiﬁcació urbana”, assegura Jordi Gosalves, per a qui “ha d’avançar-se clarament cap a nuclis urbans i ediﬁcis
sostenibles, compactes i complexos, que permetin construir menys ciutat i
més vida a la ciutat”.

la qualitat de vida dels ciutadans,
al mateix temps que regenera la
imatge, la convivència i la cohesió
social dels barris, pobles i ciutats
al facilitar la generació de nous
llocs de treball de proximitat i
l’accés a vivendes dignes i saludables”.
TOTA UNA SETMANA. La Fira
Rehabilita s’inscriu dintre de la Setmana de la Rehabilitació, que aquest
any celebra la seva cinquena edició.
El programa convoca més de 70 ponents a unes jornades que tindran lloc
a la Sala Cotxeres del Palau Robert i a
la seu del CAATEEB per debatre sobre
fórmules que permetin als ciutadans
accedir a una vivenda socialment digna, econòmicament accessible i ambientalment sostenible.M

