La Rehabilitació Energètica de l’edificació:
una responsabilitat compartida
Dimecres, 5 d’octubre de 2016, de 9.30 a 13.30 h
Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor 5 · 08021 Barcelona)
Un dels reptes per aconseguir que la rehabilitació d'edificis a Espanya es generalitzi i
s'estengui al ritme necessari, és que hi hagi una oferta professional capacitada per fer
front a aquest tipus de projectes, que requereix d'uns coneixements, habilitats i
capacitats específics, diferents a els de la nova edificació.
Als coneixements tècnics propis de la intervenció en un edifici, cal afegir les habilitats
de comunicació, gestió, coneixement d'eines de finançament, a les que els tècnics
tradicionals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers) estan menys acostumats. A
més, sorgeixen nous perfils per al sector de la construcció, però imprescindibles en la
rehabilitació, com els administradors de finques, les empreses de serveis energètics,
etc. La coordinació dels diferents professionals necessaris, i la formació d'equips
pluridisciplinaris semblen clau.
Els professionals juguen a més un paper clau en la comunicació i l'impuls del sector,
poden tenir una funció de dinamitzadora.
L’objectiu de la jornada és descobrir i aportar llum sobre les mesures necessàries que
garanteixin una oferta professional qualificada i motivada per a la rehabilitació d'edificis
al nostre país.
Programa
9:30

Benvinguda institucional i Presentació de la Jornada
Ajuntament de Barcelona
CAATEEB
GBCe

10:00 Presentació de Casos Pràctics
- La Casa por el Tejado. Gerardo Wadel
- Actuació a Santa Coloma de Gramanet. Jordi Mas, tercer Tinent d’Alcaldessa
d’Urbanisme i habitatge de Santa Coloma de Gramenet
- Projecte GrowSmarter. Transformació de ciutats cap a una Europa Sostenible.
- Ajuntament de Barcelona
- Rehabilitació d’habitatges públics a Sabadell. Ricard Perich, VIMUSA
11:00 Pausa cafè-networking
11:30 Taula rodona: Capacitació i formació, preparats pel què fa falta?
Amb la participació de:
Banc de Sabadell
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de
Barcelona
Col·legi d’ Arquitectes de Cataluña
Col·legi d’Enginyers de Cataluña
Col·legi d’ Administradors de Finques
Modera: Inés Leal. Directora Editorial i Desenvolupament, Grup Tecma Red, S.L

