El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica promou
una sitcom televisiva per conscienciar
sobre la Rehabilitació
•

La telesèrie és una de les activitats de Rehabilita 2022 i s’ha pogut
realitzar gràcies al suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
l’INCASÒL, l’ICAEN i l’Ajuntament de Barcelona

•

La seva finalitat és activar la ciutadania per aprofitar el fons Next
Generation

•

Cada episodi arrenca amb una situació còmica que permet parlar
sobre aspectes de la rehabilitació energètica, com són l’estalvi en la
factura de la llum i del gas o la reducció de les emissions de gasos
contaminants.

Barcelona, 25 d’octubre de 2022.- Generation Next. La nova vida dels edificis
és el títol de la sitcom produïda pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica amb la
col·laboració de El Terrat (The Mediapro Studio) que TV3 emetrà setmanalment
després del Telenotícies Vespre dels divendres. La seva finalitat és activar la
ciutadania per aprofitar el fons Next Generation de la Unió Europea per a la
rehabilitació energètica dels edificis. La sèrie consta de set episodis de dos
minuts de durada, el primer dels quals sortirà en antena el proper 4 de novembre.
La telesèrie arrenca quan tres companys de pis -la Lídia (Mònica Macfer), en
Marc (Marc Tarrida) i la Tere (Tamara NDong)- reben una factura de la llum molt
més elevada de l’habitual. Aquest ensurt fa que es posin mà a l’obra per gastar
menys i descobreixen que, per estalviar de veritat, no n’hi ha prou amb tancar la
llum i posar la rentadora en horaris intempestius, sinó que cal rehabilitar tot
l’edifici. Per poder fer-ho han de convèncer tota la comunitat de propietaris.
Cadascun d’aquests tres personatges està associat a un dels beneficis de
rehabilitar. Així la Lídia, una jove compromesa amb el medi ambient, representa
el compromís amb la descarbonització i l’impacte dels edificis en la salut dels
que hi viuen; el Marc, estudiant d’ADE i una mica garrepa, es vincula amb l’estalvi

econòmic i les subvencions existents per facilitar les obres, mentre que la Tere,
addicta a les xarxes socials i aspirant a streamer, està associada a la millora de
la qualitat de vida a la llar.
Cada episodi arrenca amb una situació còmica després de la qual apareix un
convidat que parlarà sobre algun dels temes relacionats amb la rehabilitació
energètica, com són l’estalvi en la factura de la llum i del gas, la reducció de les
emissions de gasos contaminants o la implantació de les energies renovables.
Alguns dels cameos que passaran pel pis dels protagonistes són Tian Riba,
Xantal Llavina o Francesc Mauri.
Rehabilita 2022
La sèrie ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, l’INCASÒL, l’ICAEN i l’Ajuntament de Barcelona, i la seva emissió
forma part de Rehabilita 2022, un projecte col·lectiu liderat pel Cateb que aplega
tots els agents del sector de l’edificació amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació
al país. Rehabilita té lloc anualment a la tardor i el seu objectiu és fer de la
rehabilitació i el manteniment un nou sector d’activitat adreçat a la millora de
l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots els ciutadans.
Sobre Rehabilita.- REhabilita és una iniciativa impulsada i promoguda pel
Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), i que compta amb un
Comitè Estratègic conformat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació, l’AMB

i representants de tot el sector (col·legis

professionals, gremis, associacions, etc...). Des de la seva primera edició el 2014
REhabilita s’ha consolidat com la cita anual amb la rehabilitació de tot el sector
de la construcció i ha perseguit un triple objectiu: sensibilitzar la ciutadania
envers la rehabilitació, transferir coneixement als professionals i transformar el
sector.
Sobre el Cateb.- El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) es
va constituir el 1940 i en l’actualitat integra un col·lectiu format per prop de 7.000
professionals col·legiats. A més de la seu central a Barcelona, el Cateb està
implantat a les comarques del seu àmbit territorial a través de les seus de Vic,

Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedès. La institució
està presidida per Celestí Ventura
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