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Aprèn tot el que la rehabilitació  
d’un edifici pot fer per tu i per tots nosaltres.
Consulta la programació a rehabilita.cat
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Calendari

SETMANA DE LA REHABILITACIÓ
DEL 27/09 A L’1/10

Activitats per a la ciutadania Activitats per a professionals



Programació

Rehabilita és una iniciativa col·lec-
tiva,  impulsada i promoguda pel 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB),  que compta 
amb un Comitè Estratègic format per 
l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, i representants de tot el 
sector (col·legis professionals, gremis, 
associacions, etc.).

Des de 2014 les entitats del sector 
de la rehabilitació ens unim per fer 
realitat una trobada anual conjunta, 
amb activitats diverses orientades a 
promoure i impulsar la rehabilitació 
tant entre el sector professional com 
entre la ciutadania. 

Rehabilita 2021 esdevé una opor-
tunitat excepcional per a activar la 
ciutadania amb relació a les oportu-
nitats derivades dels fons europeus 
Next Generation, i transferir als 
professionals coneixements i bones 
pràctiques de referència. Tot amb 
l’objectiu de situar la rehabilitació al 
lloc que li pertoca i contribuir, entre 
tots, a crear la cultura de rehabilita-
ció que el país mereix.

SETMANA DE LA 
REHABILITACIÓ
DEL 27/09 A L’1/10 INAUGURACIÓ REHABILITA

Presentació del programa d’activitats de Re-
habilita 2021 i d’un manifest conjunt per la 
rehabilitació.

Data: 27 de setembre 
Lloc: Espai del Born (Sala Moragues) 
Hora: 11h 
Format: presencial i streaming

ESTRENA DE MISSIÓ REHABILITA
Llançament a Youtube del programa de tele-
visió dedicat a la rehabilitació, presentat per  
Cristina Puig. El programa aborda l’impacte de 
la rehabilitació en la recuperació econòmica 
post pandèmia i aprofundeix en els beneficis 
individuals i col·lectius de rehabilitar edificis. 
Amb la participació d’experts en diferents 
àmbits i amb la col·laboració especial de Tian 
Riba, Lídia Heredia i Francesc Mauri.

Data: 27 de setembre

VISITES D’OBRA
Els professionals i ciutadans interessats po-
den inscriure’s a les visites guiades a dife-
rents obres rehabilitades o en rehabilitació i 
conèixer, de la mà dels seus protagonistes, 
les intervencions realitzades i el seu impacte 
en la salut, el confort, l’accessibilitat, l’estalvi 
energètic i el medi ambient. 

Dates: 28 i 30 de setembre 
Inscripcions a través de la web rehabilita

SESSIÓ TÈCNICA  
“BIM i rehabilitació”
Una sessió de 2 hores adreçada als profes-
sionals, per conèixer i analitzar una de les 
claus del BIM, el Digital Twin o Bessó Digital, 
un model digital per monitorar els actius im-
mobiliaris al llarg de tota la seva vida útil. 

Data: 28 de setembre 
Hora: 18h 
Format: virtual 
Inscripcions a través de la web rehabilita

JORNADA PROFESSIONAL 
 “Onada de rehabilitació.  
Next Generation”
Jornada de tot el dia, adreçada a professio-
nals, que abordarà 3 grans qüestions: per 
què i com rehabilitar avui? Com gestionar la 
rehabilitació? com finançar la rehabilitació? 
Amb la participació dels principals repre-
sentants de les administracions públiques 
que gestionen els ajuts Next Generation i 
d’experts en rehabilitació que compartiran 
exemples de referència.

Data: 29 de setembre 
Lloc: Auditori de la Pedrera 
Horari:  de 10h a 18:30h 
Format: presencial i streaming 
Inscripcions a través de la web rehabilita

WORKSHOPS  
TÈCNICS
Presentacions pràctiques de 45 minuts de 
durada sobre diferents eines i solucions inno-
vadores per a la rehabilitació, exposades per 
experts en la matèria de diferents empreses.

Data: 30 de setembre 
Horari: de 9h a 18h 
Format: streaming 
Inscripcions a través de la web rehabilita

FIRA D’EMPRESES
Fira virtual d’empreses i entitats, on es pre-
sentaran solucions constructives relaciona-
des amb la rehabilitació. Un punt de trobada  
entre empreses i professionals de la rehabi-
litació, per compartir informació, serveis, so-
lucions, productes, aplicacions, etc.

Dates: del 27 de setembre al 8 d’octubre 
Format: virtual 
Accés a través de la web rehabilita

SESSIONS INFORMATIVES  
ALS BARRIS
Un vehicle elèctric Rehabilita es desplaça 
per diferents barris de la ciutat per a oferir 
sessions informatives sobre subvencions i 
ajuts a la rehabilitació i fer pedagogia sobre 
els beneficis particulars i col·lectius de reha-
bilitar.

Dates: del 27 de setembre a l’1 d’octubre 
Format: presencial 
Informació i inscripcions a la web rehabilita

TALLERS  
A LES ESCOLES
Un programa d’activitats pedagògiques de-
dicat a treballar amb les escoles els con-
ceptes clau de la rehabilitació. Durant un dia, 
l’alumnat de diferents escoles de Catalunya, 
treballarà per entendre i aplicar conceptes 
sobre rehabilitació d’edificis i el seu impacte 
en la relació amb el medi.

Dates: del 27 de setembre a l’1 d’octubre

CLOENDA  
REHABILITA
Tancament de la setmana de la rehabilitació 
amb totes les entitats implicades i presenta-
ció de l’Exposició Rehabilita, una exposició 
divulgativa i interactiva que s’inaugurarà a 
Barcelona al desembre de 2021 i anirà itine-
rant per tot Catalunya durant tot el període 
de vigència dels ajuts Next Generation.
Data: 1 d’octubre

Consulta tota la programació de Rehabilita 2021 a www.rehabilita.cat
rehabilita@apabcn.cat | telf. 93 240 20 60


