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L'Oficina ofereix informació  

Rehabilita comptarà en la seva edició 
d’enguany amb una Oficina de Rehabili-
tació, un espai per informar i assessorar 
als ciutadans sobre els ajuts econòmics i 
el finançament que les administracions 
destinen a la rehabilitació i a la millora 
energètica dels edificis.

L’oficina comptarà amb representants 
de les administracions públiques  -Ajun-
tament i Generalitat-, organitzacions pro-
fessionals, entitats financeres i despatxos 
professionals per tal d’orientar i informar 
als visitants sobre qualsevol dubte vincu-
lat a la millora dels habitatges.

En aquest espai també s’oferirà a les 
famílies interessades un assessorament 
tècnic i personalitzat sobre el marc le-
gal vigent en matèria de manteniment i 
millora d’edificis, així com tots els proce-
diments tècnics i econòmics relacionats 
amb la rehabilitació.
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ASSESSORAMENT

Un dels convidats més destacats a la present edició de la Fira 
Rehabilita és ECOM. La seva contribució es materialitza en 
activitats que ajuden a comprendre com  adequar els espais 
d’un habitatge per garantir que siguin plenament accessibles. 
La rehabilitació dels habitatges és un element primordial per 
garantir el dret de les persones grans  i amb discapacitat per 
assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida.

Empoderar persones amb discapacitat

Diumenge, 
21 d'octubre

La casa ens representa

Els petits canvis de 
cada dia, poden con-
vertir-se en grans can-
vis del futur. En aquest 
taller ens acostem a 
l’arquitectura sosteni-

ble per veure com pe-
tites transformacions 
podem contribuir a 
tenir millor barris, mi-
llors ciutats i construir 
un planeta millor.

Dissabte 20 
d'octubre

De casa en casa

La construcció 
sostenible és un dels 
pilars necessaris per 
construir la societat 
del futur. Vine a 
constatar-ho a través 

del joc en aquest 
taller, on la teva 
imaginació t’ajudarà  
a descobrir com  
es faran les  
cases del demà.

Diumenge 
21 d'octubre

Vine a fer-te una foto a 
mida natural, emporta-te-
la de record i participa en 
el sorteig d'una auditoria 
energètica / test energètic
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 Agència de l'Habitatge de 
   Catalunya

 Ajuntament de Barcelona
 Banc de Sabadell 
 Bauhaus 
 CAATEEB
 Centre d'Estudis del Guix
 COAC
 Contracta
 Contrahumitat
 ECO LLAR SYSTEM
 ECOM
 ETSEB-UPC
 Finestra Confort
 Gestió 

 GEDAC (Gremi Ascensors)
 GRUPGO
 Herms 
 HQS (TINTOPRONTO)
 ICAEN/GEDAC
 Kapriol
 La Salle Campus  

   Barcelona URL 
 Pluggo 
 Plataforma de la Construcció
 PREDECAT 
 STANDAL
 Sumum 
 THERMABEAD
 Toldos Ros 
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CHOPO

Cuida la casa com cuides el teu cos No prenguis mal

Aquest taller que 
organitza el CAATEEB  
ajuda als participants 
a descobrir quines 
són les parts bàsiques 
d’un edifici i com 

cal fer treball de 
manteniment, millora 
i rehabilitació a través 
de la construcció d’una 
casa on es relacionaran 
els seus components.

Dissabte 20 
d'octubre

Una de les contri-
bucions de la Funda-
ción Laboral a la Fira 
Rehabilita és aquest 
taller que vol conscien-
ciar sobre la necessitat 

de treballar complint 
amb totes les normes 
de seguretat i inculcar 
consciència preventiva 
a l’hora d’emprendre 
qualsevol activitat.

Dissabte 20 
d'octubre

i

Photocall Village de la Rehabilitació - 
Espai 1

CAATEEB

Village de la Rehabilitació - 
Espai 2

CAATEEB - Lavola

Village de la Rehabilitació - 
Espai 3

Fundación Laboral - ICAEN

HORARIS

Dissabte 20, de 10 a 19h
Diumenge 21, de 10 a 18h

FIRA REHABILITA
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El passeig Lluís Companys mostrarà aquest dissabte i diumenge els beneficis de la rehabilitació

Activitats familiars per aprendre a tenir la casa en forma
El punt central de la Fira Re-

habilita que se celebrarà el 
cap de setmana del 20 i 21 

d’octubre al Passeig de Lluís Com-
panys és el “Village de la Rehabi-
litació”. Un espai on se celebraran 
múltiples activitats destinades a 
fer comprendre, a través de dife-
rents activitats lúdiques per a tota 
la família, la necessitat de tenir 
edificis amb una bona accessibi-
litat i energèticament eficients. El 
tallers són gratuïts i no cal inscrip-
ció prèvia per participar-hi.

També hi seran presents a l'es-
pai expositiu l'Escola d'Arquitec-
tura de La Salle i l'Escola Tècnica 
Superior d'Edificació de Barcelona 
per mostrar les noves solucions per 
adaptar les nostres llars a les neces-
sitats de cada moment de la vida.

La finalitat de l’espai és que els 
visitants coneguin de primera mà 
qüestions com la forma d’adaptar 
un habitatge per a la gent gran o 
equipar les casas per a fer front al 
canvi climàtic.

Com generar i consumir electricitat

L’Institut Català 
de l’Energia proposa 
dos tallers –L'energia 
per un dia i Hola 
Watty- amb els que 
aprendrem  bones 

pràctiques de 
consum d’energia 
i descobrirem les 
diferents maneres 
amb les que es pot 
generar electricitat. 

Diumenge, 
21 d'octubre

L'energia es connecta

Lavola participa a 
Rehabilita amb un 
taller que permet 
fer una mapa de 
LED per analitzar 
el consum energètic 

de les persones en 
diferents àmbits de 
la vida quotidiana, 
gràcies a això 
podrem aprendre a 
estalviar energia.
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