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4t Simposi Tradició i Innovació en rehabilitació  
Carles Cartañá
informatiu@apabcn.cat

EL NOMBRÓS PÚBLIC ASSISTENT VA SEGUIR EL SIMPOSI AMB GRAN INTERÈS

Un any més i continuant amb la dinàmica iniciada pel CaatEEb l’any 2012 de dotar 
d’instruments que permetin als tècnics poder afrontar les obres de rehabilitació 
amb els productes més actuals i les darreres aplicacions existents en el mercat, es 

va organitzar la quarta edició del Simposi Tradició i Innovació en rehabilitació.

El Simposi es va celebrar els dies 5 i 6 de novembre i es va dedicar específicament a la millora 
de les condicions d’accessibilitat, funcionalitat i ergonomia, així com a la seguretat estruc-
tural i rehabilitació energètica de l’envolupant de l’edifici. La celebració de la trobada es va 
fer coincidint amb l’aprovació recent del Decret 67/2015 per al foment del deure de con-
servació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l’edifici.

   Seminari i exposició
Experts de reconegut prestigi del sector van centrar el tema general, mentre que repre-
sentants de les empreses van presentar la seva experiència, productes, serveis i solucions 
específiques orientades a la rehabilitació. Des d’una visió complementària, les empreses 
ofereixen diferents punts de vista per ajudar el professional a valorar les millors solucions 
que cal aplicar en cada cas. Després de les exposicions, hi va haver un debat participatiu que 
va establir un diàleg entre les empreses, els experts i els prescriptors i va permetre entrar 
en detalls i precisions. Igual que es va fer en les edicions anteriors, les empreses van tenir 
l’oportunitat de mostrar els seus productes en la sala d’exposicions de la planta baixa del 
Col·legi. La mostra es va poder visitar durant la celebració del simposi i va restar oberta 
durant el mes de novembre.
El primer tema que es va abordar va ser la rehabilitació de les condicions de mobilitat, fun-
cionalitat i ergonomia. Hi va participar Fernando Alonso, economista i director d’Acceplan 
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www.ascensorscamprubi.com

Disseny, instal·lació, rehabilitació  
i manteniment D’ascensors

Ascensors cAmprubí

  ASCENSORS CAMPRUBI, SA

    Joan Camprubí

   Jocs Florals, 70-72 
08014 Barcelona

     Tel. 93 332 64 45 
Fax: 93 296 54 06

Accesibilidad, per parlar de l’adaptació de l’habitatge 
destinat a la població amb dependència: les seves 
necessitats, solucions i costos. Carlos Serrano, 
enginyer de telecomunicacions, representant de 
l’empresa BJ Adaptaciones, va parlar sobre la creació 
d’automatismes i la utilització de les tecnologies tiC 
en l’adaptació d’habitatges per a persones amb disca-
pacitat i mobilitat reduïda.
German Muñoz, enginyer industrial, llicenciat en itm 
i director de màrqueting de Mediclinics va oferir les 
solucions per al bany que l’empresa posa a disposi-
ció dels tècnics adreçades a persones amb mobilitat 
reduïda i gent gran. Seguint amb el tema de la reforma 
de banys, va ser el torn de Pablo Manuel Gutiérrez, 
arquitecte del departament tècnic de Via Celere, que 
va parlar de la utilització dels sistemes modulars en el 
moment d’abordar aquests projectes. Dins d’aquest 
mateix apartat hi va participar José Luís Posada, cap 
de l’àrea de seguretat i accessibilitat del Ministeri de 
Foment, amb una ponència sobre l’aplicació del DB-
SUA en l’edificació, la seva modificació i l’aplicació 
dels ajustaments raonables en l’edificació existent. 
El tema va donar peu a fer un intents debat amb una 
taula moderada per Jordi Marrot, arquitecte tècnic i 
cap de la unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del 
CaatEEb i a la qual es va afegir Jaume Arbós, arquitecte 
tècnic i consultor de l’assessoria tècnica del CaatEEb.

   Espais exteriors
El segon tema que es va tractar al Simposi va ser 
la rehabilitació de les condicions d’accessibilitat 
en els edificis i espais exteriors. L’encarregat de 
centrar el tema va ser Jordi Oliva, responsable 
tècnic d’accessibilitat de l’àrea de Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres del Departa-
ment de Benestar i Família de la Generalitat. La seva 
ponència va abordar el tema de la Llei d’Accessibilitat 
de Catalunya.
Al llarg de la jornada es va parlar sobre la implanta-
ció d’ascensors en edificis existents, a càrrec de Joan 
Camprubí, gerent de l’empresa Ascensors Camprubí. 
Albert Vila, director de Válida sin barreras, va par-
lar de les cadires i plataformes que faciliten la puja-
da d’escales, mentre que Judit-Sílvia Alonso Castro, 

arquitecta tècnica especialista en interiorisme i dis-
seny universal va parlar de l’adaptació de l’habitatge: 
accessible o útil. El debat va comptar, a més, amb 
la participació de Jordi Amela en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona; Jordi Sarrats, en nom del 
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya i Javier 
Jordan, portaveu del Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona i Lleida.
El darrer tema que es va debatre al Simposi va ser la 
rehabilitació de les condicions de seguretat i millo-
ra energètica dels edificis. El professor Fèlix Ruiz 
Gorrindo, doctor enginyer, arquitecte tècnic i engin-
yer d’obres públiques va proposar una escala de gra-
vetat per mesurar els danys en l’edificació. Antonio 
Jurado, representant de l’empresa Mecanoviga va 
parlar de la substitució funcional de sostres i cober-
tes. També es va abordar el tema de l’aïllament tèrmic 
per a l’exterior mitjançant la façana ventilada fRintEk, 
tema que va anar a càrrec de Joan Marc, Òscar Vicente 
i Ferran Castro, del departament tècnic de Grecogrés. 
Per la seva banda, Gabriel Ortín, arquitecte i director 
d’assistència tècnica d’Ibermapei va explicar les solu-
cions d’aquesta modalitat de l’aïllament d’edificis 
mitjançant el sistema satE.
El darrer tema del Simposi va ser l’estanquitat de 
finestres i els seus components. Hi van intervenir 
Antonio Domínguez, director comercial a Espanya i 
Portugal de Rotofrank i Albert Cunill, cap de produc-
te de l’empresa tEChnal. 
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-rehabilitació De forjats

-substitució funcional De biguetes

grupo greco gres, som un grup De empreses amb una llar-
ga traDició ceramista, els orígens Dels quals es remunten 
a l’any 1940. l’experiència acumulaDa Durant DècaDes en 
l’elaboració De proDuctes ceràmics D’alta tecnologia, ens 
ha permès posicionar-nos a nivell nacional i internacional 
com a  referent en la fabricació De porcellànics, façanes 
ventilaDes, gres porcellànics i proDuctes klinker. 

sistemas moDulares De construcción

- inDustrialització De proDuctes De construcció aptes per a obra nova i rehabilitació.
- Desenvolupament De sistemes moDulars: façanes, banys, cuines i panells tècnics.

- servei integral: assessorament tècnic, fabricació Dels mòDuls i instal·lació en obra.
- gestió De processos De fàbrica, aplicant lean manufacturing.

- reDucció De terminis. es garanteix el lliurament Dels mòDuls en els temps acorDats.
- criteris De sostenibilitat i meDi ambient, amb una gestió De resiDus òptima.

- solucions per ajuDar a aconseguir bones puntuacions sobre el global De l’eDifici 
en certificats De sostenibilitat en la construcció.

-aDhesius, segellaDors i proDuctes químics  
per a la construcció

mecAnovigA

greco gresconspAce

mApei

  MECANOVIGA

    Antonio Jurado

   C/del Garraf, 16 
08759 Vallirana

     Tel. 93 638 98 11 
Fax: 93 633 40 37

   GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. 
GRECO CATALUNYA, S.L.

     grecocatalunya@grecogres.com

   C/Miquel Torelló i Pages, 40 Polígon El Pla 
08750 Molins de Rei. Barcelona

     93 680 38 80

  CONSPACE

     Pablo Manuel Gutiérrez

   Calle Dehesa de Mari Martín, 3 
Navalcarnero. 28600 Madrid

     Tel. 91 811 03 05

  IBERMAPEI, S. A. 

     Joan Lleal

   C/València 11, Polígon Industrial Ca N’Oller 
08013 Perpètua de Mogoda 
Altres emplaçaments: Parc Industrial “La Quin-
ta” / R2 - C/ Matabueyes, 3 19171 Cabanillas 
del Campo (Guadalajara)

     Tel. 93 343 50 50 
Fax: 93 302 42 29
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www.technal.es

- instal·lació, servei De manteniment i reparació De caDires  
i plataformes remuntaDores, 

- miniascensors, ascensors, muntacàrregues i muntaplats.
- manteniment i reparació multimarca De remuntaDors minieleva-

Dores, ascensors i muntacàrregues.
- assessorament tècnic i legal sobre solucions en accessibilitat.

- fabricants De ferramenta innovaDora, personalitzaDa i 
segura, que augmenta el valor De les finestres  

i les portes notablement.
- empresa capDavantera al mercat per a tancaments De 

finestres i portes

- la proximitat al client representa el nostre lema principal

- ferramentes per a finestres i portes D’alumini, pvc, fusta

Disseny, fabricació i comercialització D’assecaDores De mans, 
accessoris De bany i ajuDes tècniques per a banys col·lectius

technal és una marca capDavantera en sistemes De tanca-
ments D’alumini. i ho és per la seva Diversitat De solucions: 
finestres practicables i correDisses, portes, façanes, bara-
nes, mallorquins, protecció solar, baranes... per la seva 
innovació tècnica i en el Disseny, per la qualitat De la matè-
ria primera, per l’alta exigència en la fabricació i per la seva 
col·laboració amb els professionals més qualificats.

válidA sin bArrerAs

roto FrAnkmediclinics

technAl

  VÁLIDA SIN BARRERAS

    Ester Montjer

   C/ Can Culebra, 21 – Polígon Industrial Mont-
fullà. 17162 Bescanó. Girona  
Altres emplaçaments:  
C/ Sant Hipòlit, 53-55 -08500 Vic

          Tel. 900 414 000

  ROTO FRANK S. A.

     – Antonio Domínguez

   C/ Ca N’esteve 4B  
08160 Montmeló

     Tel. 93 568 90 48  
Fax: 93 568 90 92

  MEDICLINICS, S. A.

     German Muñoz Bassedas

   C/Indústria, 54. 08025 Barcelona 
Altres emplaçaments: Fàbrica a Santa Per-
pètua de Mogoda. Av. Catalunya, 9. 08130 
Santa Perpètua de Mogoda

     Tel. 93 446 47 00 
Fax: 93 348 10 39

  TECHNAL

     Angel Ripoll

   Camí de Ca n’Ametller, 18 
08195 Sant Cugat del Vallès

     Tel. 93 573 77 76
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