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Una oportunitat                  
per a la rehabilitació

La rehabilitació del parc edificat 
a Catalunya és una assignatu-
ra històricament pendent. La 

major part dels barris perifèrics de 
les ciutats catalanes es va aixecar als 
anys 60, sovint amb materials i tèc-
niques constructives deficients.

BERNAT NAVARRO
Delegat del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes T�cnics i 
Enginyers d’Edificació al Va-
ll�s Occidental

El 70% dels edificis que hi ha a 
casa nostra es van construir quan 
encara no existia cap normativa 
sobre aïllament tèrmic i d’efici-
ència energètica.  

I malgrat això la rehabilita-
ció no arriba al 30% de tot el 
que s’inverteix en construcció, 
quan la mitjana europea és del 
50%, i la seva quota anual sobre 
la superfície construïda és molt 
baixa, tot just el 0,8%, lluny de 
l’1,49% d’Alemanya, de l’1,75% 
de França o de l’1,82% d’Àustria.

La crisi econòmica genera-
da per la pandèmia ha fet que la 
Unió Europea es plantegi una in-
versió mai vista. 1,6 bilions d’eu-
ros per impulsar la sostenibilitat 
(European Green Deal) i altres 
750.000 milions d’euros (fons 
Next Generation) per reactivar 
l’economia a partir de tres grans 
eixos estratègics, entre els quals 
una rehabilitació curosa amb el 
medi ambient.

La Covid ha posat la rehabili-
tació damunt la taula. I ho fa a 
través d’una considerable dota-

ció econòmica, però perquè el 
tren dels fons europeus no pas-
si de llarg cal emprendre amb 
urgència una reforma adminis-
trativa.

És temps d’afrontar el gran 
repte col·lectiu que implica sor-
tir d’una crisi d’aquesta magni-
tud. I fer-ho, a més, creant un 
parc d’habitatges més sosteni-
ble i descarbonitzant les nostres 
ciutats, dins de la línia marcada 
per assolir els objectius ambien-
tals plantejats en l’horitzó 2030-
2050.

Els arquitectes tècnics del 
Vallès Occidental estan prepa-
rats per prestar el seu ple suport 
per a aquest gran repte que te-
nim per davant. Per això volem 
acostar-nos als ajuntaments i al 
Consell Comarcal per comen-
çar a caminar plegats, escoltar 
les diferents iniciatives i explo-
rar totes les vies de col·laboració 
que calguin per obtenir el mà-
xim rendiment d’aquests ajuts, 
de forma que no quedin només 
en mans de grans corporacions, 

sinó que arribin també a les pe-
tites i mitjanes empreses, prope-
res al territori i que donen feina a 
la immensa majoria dels treba-
lladors del sector de l’edificació.

No podem perdre de vista que, 
en la línia assenyalada per la 
Unió Europea, l’Agència de l’Ha-
bitatge de la Generalitat plante-
ja un objectiu tan ambiciós com 
és la rehabilitació de 25.000 ha-
bitatges l’any a través del projec-
te Rehabilitem.cat. Parlem d’una 
xifra equivalent al que es rehabi-
lita actualment a tot l’Estat. Una 
meta que pot ser inabastable 
si no es fa una aposta clara per 
una col·laboració dirigida a ana-
litzar els barris on caldrà actu-
ar, ajudar les comunitats, crear 
i impulsar eines digitals o docu-
mentar l’estat del parc edificat.

Tenim el diagnòstic i el finan-
çament és al nostre abast. Ara 
cal la voluntat política per no 
perdre una oportunitat única de 
recuperar l’ocupació i l’activitat 
en un sector econòmic essenci-
al i arrelat al territori.

Els arbres no ens 
deixen veure el bosc
Terrassa torna a estar en procés de canvi 
urbanístic. Després del cop que va supo-
sar la crisi econòmica del 2008, es tornen 
a veure les grues al cel de la ciutat. Un 
dels sectors que es transformaran és el 
de l’antiga fàbrica AEG. El grup Acciona 
projecta la construcció d’un nou sector 
residencial amb més de 700 habitatges, 
usos comercials i equipaments. S’ha cre-
at una comissió, integrada per les AAVV 
dels barris d’Ègara i Sant Pere Nord, la 
FAVT, l’Escola Nova Electra, la Comissió 
de Rieres i un grapat d’entitats, a banda 
de veïns a títol personal, per fer arribar a 
l’Ajuntament les seves inquietuds davant 
la propera urbanització. Aquests veïns 
demanaven recentment tenir un paper 
actiu en la presa de decisions. Una de les 
seves demandes era salvar l’eucaliptus 
que ha esdevingut un emblema del bar-
ri i que està situat dins de l’antiga fàbrica. 
El pla urbanístic preveia la construcció 
d’habitatges a la parcel·la on s’alça l’ar-
bre. Després d’una negociació, els pro-
pietaris van acceptar traslladar el sòl 
residencial a canvi d’una compensació. 
Problema solucionat. I és que sovint els 
arbres no ens deixen veure el bosc.
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