
Una trobada periòdica, d’empreses i professionals, per un debat tècnic a l’entorn de la rehabilitació

3r Simposi “Tradició i innovació en 
rehabilitació”

Seminari, 21 i 22 de novembre 2013  (Exposició de l’11 al 22)

L’obra de Rehabilitació

L'aïllament tèrmic com a Rehabilitació energètica



Presentació
La bona acollida, entre els professionals i les empreses, d’aquest punt de trobada a l’entorn de la 
Rehabilitació,ens permet tornar-hi amb aquesta tercera edició del Simposi “Tradició i innovació en 
rehabilitació”. Un fòrum de debat tècnic i d’intercanvi de coneixements en el qual les empreses ofereixen 
tot el seu bagatge d’experiència i d’innovació per fer més fàcils les obres de rehabilitació, amb la millor 
qualitat i prestacions.

En aquesta ocasió ens centrem en dues vessants essencials. D’una banda en la pròpia obra de 
rehabilitació, considerada des de molt diferents punts de vista, i d’altra banda es desenvolupen diferents 
formes de millorar l’aïllament tèrmic com a mesura avui imprescindible per a tota rehabilitació. Les 
empreses participants, ens aportaran idees i solucions pràctiques, les quals ens seran de gran utilitat en 
les nostres obres de rehabilitació, petites o grans.

El seminari
Un cop centrat el tema a tractar, per part d’un expert de reconegut prestigi en el sector, diverses empreses 
presenten la seva experiència, productes i serveis orientats a la rehabilitació. Des d’una visió 
complementària, les empreses afronten diferents punts de vista per ajudar al professional a valorar les 
millors solucions a aplicar en cada cas. Finalment un debat obert permet entrar en els detalls i precisions 
que no han quedat prou clares en les ponències. 

L’exposició
Paral·lelament, del 7 al 22 de novembre a la sala d’exposicions del Col·legi, s’organitza un espai expositiu 
en el qual les empreses participants a les sessions, mostren a tots els col·legiats i interessats els seus 
productes específics per a la rehabilitació.
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Dijous, 21 de novembre

Tema 1. L’obra de Rehabilitació

09:30 h.
La Rehabilitació, el nou mercat pels 
professionals de l’edificació. Xavier 
Casanovas. CAATEEB

10:30 h.
Fonaments especials en obres de 
rehabilitació.  Juan José Rosas. 
Administradors de 2PE

11:00 h.
Pausa-cafè

11:30 h.
Tractament de la fusta en rehabilitació. 
Victor Rubio. Director tècnic d’Ibertrac, 
Enginyer tècnic agrícola

12:00 h.
Formigó auto-compactant lleuger amb 
fibres. Rehabilitació de la Casa Museu 
Gaudí. Jordi Altet. Cap de Qualitat de 
PROMSA

12:30 h.
Debat

Divendres, 22 de novembre

Tema 2.  L'aïllament tèrmic com a 
Rehabilitació energètica

09:30 h.
L'aïllament tèrmic com a Rehabilitació 
energètica. Montserrat Bosch. Arquitecta
tècnica, professora de l’EPSEB-UPC

10:00 h.
Aïllament tèrmic i acústic insuflat en la 
cambra d’aire. Luis Pozo. Responsable 
departament Tècnic de Knauf Insulation i 
Mark Thompson. Product manager del 
sistema SUPAFIL

10:30 h.
Solucions per a la millora energètica en 
rehabilitació. Aïllament interior i exterior, i 
façana ventilada. Miguel Torralba. Gestor de 
projectes Sto per Catalunya

11:00 h.

Pausa-cafè

11:30 h.
Més  enllà d’una solució constructiva: 
eficiència energètica, seguretat i confort.
Albert Grau. Director d’operacions 
ENVOLVALIA de Rockwool

12:00 h. 
Debat

Programa

16:00 h.
Les tasques de desamiantat en les obres 
de rehabilitació. Manuel Pazo. Responsable 
de protecció de riscos laborals d’AGD

16:30 h.
La ventilació, peça clau en la millora 
energètica dels edificis. Natxo Baños. 
Responsable tècnic de Siber

17:00 h.
Pausa-cafè

17:30 h
L’obra de rehabilitació des de la 
perspectiva de l’empresa constructora. 
Joaquim Frigola. Director General de 
Construnext

18:00 h.
Debat

3r Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”



3r Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”

De l’11 al 22 de novembre, a la Sala 
d’exposicions de CAATEEB

Exposició d’empreses i productes 
de Rehabilitació:
L’obra de Rehabilitació

L'aïllament tèrmic com a Rehabilitació energètica
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