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1. ANTECEDENTS 

L'impacte de la crisi econòmica apareguda el 2007 va paralitzar la construcció del nostre 

país. Es va destruir bona part del sector i el que es va poder mantenir va quedar 

seriosament afectat. L'aportació de la construcció al PIB nacional va arribar a quotes 

inferiors al 6%, molt allunyades dels països europeus amb un sector de la construcció 

madur. 

Paral·lelament, molts dels reptes que afrontem com a societat en els temps de canvi que 

vivim responen a problemes globals que troben la solució en la renovació de les nostres 

ciutats, edificis i habitatges. Pensem en la salut de les persones i el paper que hi juga el 

nostre entorn vital. En el canvi climàtic i el tram de responsabilitat que hi tenen els edificis, 

quan produeixen el 35% de les emissions de CO2 i el 40% del consum energètic a Europa, 

així com els camins traçats per la Directiva 2010/31/UE, l'acord de París (COP21-2015), la 

Cimera de Bratislava UE(2016) o la recent Conferència de Bonn (COP23-2017), entre 

d'altres. En la sostenibilitat econòmica, quan els països rics cada any consumeixen 

recursos equivalents a 1,6 planetes. En el benestar i confort, amb uns estàndards 

actualment exigibles molt allunyats dels paràmetres que ens proporcionen molts 

habitatges. En el dret a l'habitatge i la ciutat, que s'han constituït com a referents jurídics 

i polítics, però amb dificultat de convertir-se en drets reals. En la cohesió social, que 

demana la incorporació de canvis a les nostres ciutats que siguin coherents amb 

l'exigència d'una societat més equilibrada. En la seguretat, amb una percepció canviant 

degut a noves formes com els atacs cibernètics i terroristes. En les noves necessitats de 

desenvolupament quotidià de les persones, producte inevitable del pas de les noves 

generacions i les noves maneres de viure. I finalment, en les noves tecnologies, que 

s'haurien d'incorporar a una velocitat adequada per aprofitar serenament el seu 

potencial. En definitiva, pensem en la transformació de les nostres ciutats amb una 

intensitat i magnitud desconegudes a les darreres dècades. 

Tots, també els nostres representants polítics i els nostres governants, hem de ser 

conscients de la necessitat de transformar, renovar i rehabilitar el nostre entorn urbà. 

La importància de rehabilitar edificis amb criteris energètics s’ha fet encara més evident 

en els darrers mesos, amb l’aparició dels fons europeus (Next Generation). Tot i això, a 

hores d’ara encara es desconeix exactament el seu contingut i requeriments d’accés i 

l’impacte real que tindrà en la renovació de les nostres ciutats.  
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En aquest escenari, els indicadors europeus ens confirmen que ens trobem a la cua tant 

en la inversió anual per càpita en rehabilitació d'edificis com en gran rehabilitació sobre 

el parc total construït. L'estadística estatal ens diu que el nombre de projectes visats de 

rehabilitació a Espanya des del 2006 està per sota de la mitjana de projectes  visats 

d’altres actuacions. I els indicadors estadístics que recollim posen en evidència que les 

comarques gironines no són alienes a aquesta tendència i que la rehabilitació està per 

sota de l'escassa obra nova que s'està construint. El marc econòmic, fiscal, jurídic i 

normatiu no solament no contribueixen a promoure i accelerar aquest procés de 

transformació, sinó que en molts casos el dificulta o el fa impossible. 

Per aquestes raons, l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana considera que la 

rehabilitació i la renovació urbana són essencials per donar resposta a aquestes 

demandes i també per aconseguir remuntar la situació de col·lapse del sector de 

l'arquitectura i la construcció contribuint, en la mesura que ens toca, a la sortida de la 

crisi. La magnitud d'aquest repte necessita un enfocament sistèmic i global, fonamentat 

en la visió integral, les sinèrgies, la transversalitat i la col·laboració multidisciplinar dels 

diferents actors socials, polítics i econòmics, amb l'impuls i participació concertada de 

tots els ens públics. 
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2. INTRODUCCIÓ 

El 5 de Juny de 2018 es va fundar l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana, 

per part del Col·legi d'Arquitectes de la Demarcació de Girona (COAC), el Col·legi 

d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona (CAATEEG) i 

el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona. 

L’Observatori va comptar ràpidament amb l’adhesió d’altres socis com són l’Ajuntament 

de Girona, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona.  

L’objecte principal de l’Observatori és que es realitzin actuacions de rehabilitació i 

renovació urbana sobre la ciutat existent amb la finalitat de contribuir a millorar el medi 

ambient i la vida de les persones. 

El mateix dia 5 de Juny va presentar de forma oficial l’Observatori, en la mateixa seu.  

 
Imatge de l’acte de presentació de l’Observatori. Font: COAC 

Es pot consultar tota la informació actualitzada de l’Observatori a la seva web: 

www.obre.cat 
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3. CONCEPTE I OBJECTIUS 

Tal i com ja s’ha apuntat, l’objecte principal de l’Observatori és que es realitzin actuacions 

de rehabilitació i renovació urbana sobre la ciutat existent amb la finalitat de contribuir 

a millorar el medi ambient i la vida de les persones. 

Cal destacar la importància de la finalitat de l’Observatori: es tracta que les actuacions 

que s’executin no siguin purament cosmètiques i estètiques sinó que incorporin 

propostes que aconsegueixin millores energètiques, d’accessibilitat, de confort, de 

reducció del consum, etc. 

L’àmbit d’actuació és molt ampli, anant des l’escala dels elements d’un edifici (finestres, 

façana, envolvent), passant per l’edifici, l’espai públic, la illa, el barri i la ciutat. Per tant, 

podem parlar de millores en l’aïllament tèrmic d’una façana, la col·locació d’un ascensor, 

l’enderroc d’un edifici, l’adequació en quan a accessibilitat d’un carrer o la transformació 

d’usos d’un barri.  

Conscients de la complexitat de la ciutat, des de l’inici, l’Observatori vol remarcar el seu 

caràcter transversal amb la voluntat de que ser un punt de trobada i confluència entre 

diferents agents del territori. I és precisament per aquest motiu que em us donem la 

benvinguda en la jornada d’avui, en la que em volgut convidar a tots els agents del 

territori que estiguin interessats en formar part d’aquest projecte.  

Dit això, els objectius  de l’Observatori, són:  

a. Informar i difondre de manera pública, oberta i fonamentada sobre totes les notícies 

i activitats que suposen canvis en la ciutat i els seus efectes en la vida de les persones, 

amb especial atenció als mecanismes de renovació urbana de l’edificació. 

b. Concentrar i editar la informació i documentació sobre temes cabdals que 

endrecin el debat, sobre les iniciatives que es produeixen i la seva oportunitat, 

esdevenint així un punt de referència i centralització.  

c. Esdevenir una plataforma de referència pel que fa a la rehabilitació i renovació 

urbana.  

d. Connectar els diferents agents del territori, per crear sinèrgies de treball i impulsar 

accions estratègiques conjuntes. 

e. Recollir, filtrar i analitzar dades respecte aspectes de la rehabilitació i renovació 

urbana en les nostres comarques, per tal d’obtenir una fotografia dinàmica i 

entendre i diagnosticar la situació en la que es troben.  
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f. Identificar les contradiccions i els obstacles del sistema vigent que impossibiliten 

o dificulten les actuacions que es volen impulsar.  

g. Crear espais d’educació, formació i aprenentatge. 

h. Donar un servei d’assessorament tècnic i legal en matèria de renovació i 

rehabilitació. 

i. Impulsar activament polítiques i estratègies que tinguin com objectiu actuar en la 

ciutat existent.  

j. Desenvolupar projectes per tal d’aconseguir que es duguin a terme actuacions de 

rehabilitació i renovació urbana en les ciutats.  

k. Dinamitzar i aconseguir la viabilitat d’aquest projectes. 
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4. ESTRUCTURA: ÒRGANS DE GOVERN 

Els òrgans de govern de l’Observatori són l’Assemblea General, la Junta de Govern i la 

Comissió Executiva.  

4.1. Junta de Govern 

La Junta de Govern és l’òrgan que administra i representa a l’Observatori, d’acord amb la 

llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general. D’acord amb els estatuts, 

està integrada, per un president, un tresorer, un secretari i quatre vocals.  

La Junta de Govern està formada per integrats de les tres entitats fundadores: el COAC, 

el CAATEEG i el Gremi de Promotors i Constructors de Girona. Així mateix, es compta amb 

un vocal corresponent a representats de l’Ajuntament de Girona, Figueres i Olot i la UdG, 

que van impulsar l’Observatori des del primer moment.  

Així, la Junta està formada per:  

President Sr. Marc Riera i Guix COAC 

Secretari Sr. Miquel Vendrell i Deulofeu CAATEEG 

Tresorer Sr. Christian Balló i Caroën Gremi Promotors i Constructors  

Vocal Sra. Marta Madrenas i Mir Ajuntament de Girona 

Vocal Sr. Jordi Güell i Güell Ajuntament d’Olot 

Vocal Sr. Camil Cofan i Amiel  Ajuntament Figueres 

Vocal Sr. Josep Calbó i Angrill Universitat de Girona 

 

4.2. Comissió Executiva 

La Comissió Executiva és l’Òrgan de caràcter permanent d’administració, gestió i 

proposta d’activitats relacionades amb les finalitats de l’Observatori. 

La Comissió executiva té caràcter col·legiat, i d’acord amb els estatuts consta d’un 

director i dos vocals. Els tres membres de la Comissió Executiva seran representants del 

Col·legi d’Arquitectes; del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d’Edificació de Girona; i del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, 

membres de la Taula de la Construcció, respectivament. 
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Actualment, només comptem amb una persona al càrrec de la direcció, la Sra. Isabel 

Granell i Simeón. 

 

4.3. Assemblea General i Socis 

4.3.1. Descripció 

És l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Observatori, 

adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de La Junta de 

Govern. 

L’Assemblea General està formada per tots els associats i per tant, la direcció i 

estratègies de l’Observatori es poden acordar aquí. 

Podran pertànyer a l’Observatori, prèvia sol·licitud a la Junta de Govern, aquelles entitats 

jurídiques públiques o privades, sense ànim de lucre, i sempre que comptin en els seus 

objectius socials el desenvolupament de polítiques i iniciatives afins als objectius de 

l’Observatori. 

L’objectiu de l’Observatori és ser transversal, entenent que la ciutat és de tots, és 

polièdrica i molt complexa. Per tal d’entendre-la i oferir solucions globals i completes, és 

necessari que hi estiguin implicats tots els agents que formen part d’aquesta. Per 

l’Observatori és essencial establir sinèrgies entre Administracions, entitats i altres.  

En aquet sentit, la idea de transversalitat es vol aplicar de forma efectiva, i una de les 

formes d’aconseguir-ho és integrant un representant de les entitats que estiguin 

interessades d’incorporar-se com a socis a l’Observatori.  

Tal i com s’ha comentat, l’Assemblea està formada pels socis i aquesta és l’òrgan sobirà 

que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès, adoptar acords en l’àmbit de la 

seva competència i controlar l’activitat de La Junta de Govern. 

Per tant, el destí, l’estratègia, el camí i les línies de treball de l’Observatori poden ser 

consensuades i decidides entre tots els socis. L’Observatori és dels socis.  

Sens prejudici que hi puguin haver Socis d’Honor, que en aquest cas, podran ser persones 

jurídiques o físiques, proposades per la Junta, de caràcter tècnic, professional, o cívic, 

vinculades a organismes, institucions i administracions relacionades en matèria de 

rehabilitació; el prestigi de les quals ha de revertir en renom per a l’Observatori. 
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4.3.2. Socis adherits 

D’acord amb els estatuts, els socis que s’adhereixin no han de tenir ànim de lucre i han 

de tenir la voluntat de fomentar estratègies per a la rehabilitació i renovació urbana.  

 

Al 2021, els socis adherits a l’Observatori són:  

- Ajuntament de Figueres. 

- Ajuntament de Girona 

- Ajuntament d’Olot 

- Ajuntament de l’Escala 

- Universitat de Girona 

- Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Girona.  

- Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona.  

- Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona 

- Col·legi d’Administradors de Finques de Girona. 

- Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona. 

- Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris. 

- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 

- Col·legi d’Economistes de Girona. 

- Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.  

- Col·legi de Geògrafs i Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.  

- Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

- Cambra de la propietat urbana de Girona. 

- Grup MIFAS 

- Projecte Greta. 
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5. RECURSOS ECONÒMICS 

Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de les finalitats i activitats de 

l’Observatori són els següents: 

▪ Les quotes ordinàries dels socis fixades per l’Assemblea General, així com les 

aportacions extraordinàries de béns o diners per desenvolupar projectes concrets o bé 

si hi ha necessitats de finançament que ho justifiquin, aportacions que hauran de ser 

acordades també per l’Assemblea General. 

▪ Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre. 

▪ Els beneficis obtinguts per les seves pròpies activitats. 

▪ Qualsevol altre recurs lícit. 

Aquestes són les fonts que es preveuen d’ingrés a l’Observatori, si bé és cert que el primer 

impuls econòmic ha sigut gràcies a l’aportació inicial per part del COAC, el CAATEEG i 

l’Ajuntament de Girona.  
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6.JORNADES 

6.1. Jornades organitzades 

6.1.1. Presentació Oficial de l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació 

Urbana 

Data: 5 de Juny de 2018. 

Lloc: Seu de l’Observatori 

Tal i com s’ha comentat, el dimarts 5 de juny, es va presentar oficialment l’Observatori 

de la rehabilitació i renovació urbana de les Comarques de Girona. 

Es va destacar la transversalitat de l’Observatori, amb la voluntat d’incrementar 

progressivament el nombre de socis del món de l’administració i del sector de la 

construcció, l’anàlisi urbà i totes aquelles altres entitats que tinguin confluència 

d’interessos amb els objectius de l’Observatori. La visió transversal i concertada de 

l’Observatori és fonamental per aconseguir donar resposta conjuntament als reptes 

globals i locals de les ciutats. 

La presentació de l’Observatori va tenir amplia presència als mitjans, entre els que es 

destaquen notícies a la Vanguardia, Diari de Girona i el Punt Avui –veure el recull de 

premsa de la web de l’Observatori: https://www.obre.cat/premsa-. 

 

6.1.2. Presentació Observatori: Per què Rehabilitació i Renovació Urbana? 

(J001) 

Data: 21 de Març de 2019. 

Lloc: Seu de l’Observatori.  

En aquesta jornada, es van presentar els motius pels quals una iniciativa d’aquest tipus 

és necessària actualment.  

Entre ells, la preocupació pel medi ambient i la sostenibilitat –a nivell internacional-, la 

creixent atracció de població cap a les ciutats, la disminució dels projectes de 

rehabilitació i renovació urbana –d’acord amb dades obtingudes pel COAC-, la previsió de 

l’aparició d’Observatoris d’acord amb el Pacte per la Renovació Urbana i sobretot la 

voluntat d’actuar en la ciutat existent per tal de millorar la qualitat de vida de les persones.  

A més, es va voler explicar què és l’Observatori, la seva estructura, objectius, finalitats, 

recursos, etc. i també es va aprofitar per presentar la pàgina web: www.obre.cat.  

https://www.obre.cat/premsa-
http://www.obre.cat/
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Així mateix, es va voler explicar la voluntat de ser transversals i incorporar entitats 

diverses, i en aquest sentit, es va fer una crida a que s’adherissin.  

 

6.1.3. Renovació Urbana i Habitatge (J002) 

Data: 18 de Juny de 2019 

Lloc: Seu de l’Observatori – Edifici Pia Almoina – Pl. Catedral, 8 - Girona 

Co-organitza: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya Demarcació de Girona 

La jornada, girava entorn a la renovació urbana de les ciutats existents i es centrava en 

l’ús de l’habitatge, volia ser transversal i per aquest motiu, es va abordar des de diferents 

punts de vista i es va comptar amb la participació de ponents d’àmbits i especialitats 

diverses. 

L’acte es va dividir en quatre ponències que van finalitzar en una taula rodona amb tots 

els participants.  

La primera ponència es va desenvolupar per Pablo Martínez, arquitecte i co- fundador 

de l’estudi 300.000 km/s, que va explicar l’aplicació de noves tecnologies i l’ús de dades 

en l’anàlisi i diagnosi de la ciutat. 

Després, Richard Pointelin, geògraf, urbanista, i Doctor en Ciències experimentals i 

sostenibilitat per la Universitat de Girona (2016), va aportar una visió de l’experiència a 

França pel que fa a polítiques de rehabilitació i renovació urbana. 

Posteriorment Eduard Cabré, politòleg i urbanista, i consultor en polítiques d'habitatge 

per a administracions públiques i organitzacions no governamentals, va desenvolupar la 

tercera ponència, que es va centrar en la vessant més social, en la necessària relació que 

ha d’existir entre els diferents agents implicats en la renovació de les ciutats i en les 

polítiques i estratègies a seguir per tal d’aconseguir una bona gestió. 

L’última intervenció va ser la presentació d’un cas pràctic a la ciutat d’Olot, on es va 

impulsar un estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge al nucli antic. 

Aquesta intervenció va ser a càrrec de Neus Roca, arquitecta i delegada de la Garrotxa-

Ripollès del COAC i de Miriam Paredes, advocada i responsable de l’Oficina d’Habitatge 

d’Olot. En aquest cas, la voluntat era la de conèixer en detall la realitat del parc d’edificis i 

d’habitatges existent, per tal de poder fer una diagnosi acurada i sobretot, per poder 

desenvolupar estratègies que puguin solucionar les problemàtiques detectades, com 

també poder preveure i donar resposta a les necessitats futures. 
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Imatge de la Taula Rodona de la Jornada, amb la participació -d’esquerre a dreta- de la Sra. Neus Roca, la 

Sra. Miriam Paredes, el Sr. Richard Pointelin, el  Sr. Pablo Martínez (300.000 km/s), el Sr. Eduard Cabré, i el 

moderador, el Sr. Miquel Sitjà. Font: pròpia. 

L’acte va finalitzar amb una taula rodona, moderada per Miquel Sitjà, president de la 

Demarcació de de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, on es 

van plantejar qüestions relacionades amb la temàtica de la jornada i es va comptar amb 

la participació dels ponents. 

Aquesta jornada es va gravar íntegrament en vídeo i es pot veure a través dels nostres 

portals digitals.  

Clica aquí per + info 

 

6.1.4. Cas Pràctic Passivhaus – Edifici C/ Nou de Girona (J003) 

Data: 13 de Febrer de 2020 

Lloc: Edifici de la Punxa del CAATEEG de Girona 

Co-organitza: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de 

Girona 

Aquesta jornada es va centrar en l’anàlisi i estudi del primer edifici rehabilitat 

d’habitatges amb la certificació PassivHaus EnerPhit de l’Estat, localitzat al C/ Nou de 

Girona. 

La primera ponència va ser a càrrec del Oliver Style, Consultor Passivhaus i soci 

fundador de Progetice, va fer una explicació del que significa PassivHaus, com funciona i 

https://www.obre.cat/j002-renovacio-urbana-habitatge
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quins són els estàndards bàsics que un edifici ha de complir per tal d’aconseguir aquesta 

certificació.  

Tot seguit, es va comptar amb el Jordi Rodríguez-Roda, arquitecte i fundador del 

despatx LÓPEZ-PEDRERO-RODA, la Cristina Gonzalez, arquitecte tècnica i el Sr. Josep 

Busquets, promotor i constructor; que eren l’arquitecte, arquitecte tècnic i constructor 

respectivament de l’obra del C/ Nou. Tots junts ens van parlar del sistema, procés i 

solucions constructives concretes de l’edifici del C/ Nou i de l’experiència i feedback de 

l’obra una vegada finalitzada.  

En aquesta intervenció, es va realitzar una visita virtual guiada a l’immoble en concret, 

explicada i comentada pels agents de l’obra.  

Posteriorment, els tècnics de la casa Schlüter, Timoteo Martin, cap del departament de 

clima i el Xavier Rodríguez, delegat zona nord-est van presentar els materials utilitzats en 

l’obra i també una solució innovadora que es pot aplicar en sistemes Passivhaus per a 

terres radiants.  

Finalment, es va fer una taula rodona moderada per Joan Vilanova i Nogué, arquitecte 

tècnic i expert en Passivhaus que va comptar amb els agents involucrats en l’obra i també 

amb Bruna Vila i Solà, arquitecta i usuària de l’immoble. 

 
Imatge de la Jornada, amb el Sr. Narcís Reverendo en la presentació de l’acte. Font: pròpia. 

Clica aquí per + info 

https://www.obre.cat/post/j003_jornada_passivhaus
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6.1.5. Renovació Urbana i Equipaments (J004) 

Data: 25 de Maig de 2021  

Lloc: Seu de l’Observatori – Edifici Pia Almoina – Pl. Catedral, 8 - Girona 

Co-organitza: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Girona 

Seguint el fil de la jornada realitzada al 2019, de Renovació Urbana i Habitatge, el COAC i 

l’ObRE van co-organitzar una altra per parlar sobre com la implantació d'un equipament 

pot generar la renovació urbana del seu entorn. En aquest sentit, l’edifici en si mateix 

no es posa al centre del debat, sinó la seva capacitat regeneradora en l’entorn urbà.  

La jornada, va durar tot el matí, va ser gratuïta, en format presencial -amb aforament 

limitat- i també retransmesa en streaming i va comptar amb quatre ponències que a 

continuació s’expliquen.  

 
Imatge de la Jornada, amb la Sra. Anna Noguera presentant la primera ponència. Font: pròpia. 

En la primera de les ponències es va presentar el projecte del 2018 de creació del 

poliesportiu i ordenació interior d’illa del Turó de la Peira en Nou Barris, pels arquitectes 

Anna Noguera i Javier Martínez. En aquest cas, és interessant el projecte en sí mateix, 

guanyador de diversos premis reconeguts, pels bons criteris arquitectònics, sostenibles i 

d’eficiència energètica. Tot i que, sobretot, és rellevant reflexionar entorn a la capacitat de 

regeneració de barri del propi edifici -aprofitant un espai residual- que provoca la millora 

de la qualitat de vida dels usuaris, com també ho és entendre l’aposta i procés polític per 

tal d’aconseguir l’execució de l’equipament.  
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En les tres ponències següents es va parlar de creació d’equipaments que es troben en 

diferents fases del procés, en tres ciutats de la Província de Girona. 

 

En la segona ponència, es va explicar el procés de transformació urbanístic de la zona del 

Parc de les Aigües i el convent dels caputxins de Figueres, actuacions que ja han sigut 

executades i que gràcies a elles, s’ha regenerat aquell àmbit urbà. Aquesta segona 

ponència va ser presentada per Camil Cofan, arquitecte, director d’Urbanisme i Mobilitat 

de l’Ajuntament de Figueres i Joan Falgueras, arquitecte, responsable d’arquitectura i 

espai públic de l’Ajuntament de Figueres.  

 

Per altra banda, en la tercera ponència es va parlar d’un cas que es troba en procés 

d’execució, com és la creació de l’Hospital Clínica Girona en l’entrada Sud de la ciutat 

de Girona. Es va parlar de tot el procés de transformació del planejament, al llarg dels 

anys, fins a decidir la implantació d’aquest equipament sanitari, com també de com es 

preveu afrontar la reordenació de l’antiga Clínica al centre de l’Eixample. Pep Solà-

Morales, arquitecte, cap del servei de Planejament i gestió urbanística de l’Ajuntament 

de Girona va ser l’encarregat de presentar aquesta ponència.  

 

Finalment, l’última ponència es va centrar a Olot, de les previsions futures per tal de 

regenerar el Barri Vell de la ciutat, concretament, a l’illa del Carme. En aquest cas, es 

tracta d’un barri amb algunes zones degradades, on hi ha una aposta clara de 

l’Ajuntament per tal de regenerar-lo i potenciar-lo. Les persones que van presentar 

aquesta ponència van ser Jordi Güell, Regidor d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament 

d’Olot i Neus Roca, Arquitecta Delegada Garrotxa-Ripollès del COAC 

Clica aquí per + info 

 

6.1.6. Rehabilitació conscient i sostenible. Rehabilitació energètica dels edificis 

per a uns habitatges més sostenibles (J006) 

Data: 28 Octubre 2021  

Lloc: Fira de Mostres de Girona  

Co-organitza: Projecte EDIFICAT – Ajuntament de Girona 

La jornada, va tractar sobre els beneficis de la rehabilitació sostenible en el marc global 

actual, els instruments i les eines disponibles per fomentar-ho i els grans reptes que hi 

ha per endavant.  

https://www.obre.cat/j004-renovacio-urbana-equipaments
https://www.obre.cat/j004-renovacio-urbana-equipaments
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Va comptar amb una taula rodona moderada pel meteoròleg i presentador de TV3, 

Francesc Mauri, i amb la participació de la directora de l’ICAEN, Marta Morera; de 

l’arquitecte i cofundador de l’estudi gironí Bosch.Capdeferro, Ramon Bosch, i del 

manager del Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i soci del projecte Edificat, 

Francesc Ribera. Aquesta iniciativa forma part del projecte transfronterer d’eficiència 

energètica en l’edificació Clúster Edificat, emmarcat en el Programa INTERREG V-A-

Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i cofinançat amb el fons FEDER de la 

Unió Europea. 

 
Imatge de la Jornada, amb el Sr. Francesc Mauri com a moderador de la taula rodona amb el Sr. Ramón 
Bosch, el Sr. Francesc Ribera i la Sra. Marta Morerar. Font: pròpia. 

6.1.7. Despoblament rural i crisi de l’habitatge, un patrimoni en desús 

Data: 24 de Novembre de 2021  

Lloc: Seu de l’Observatori, COAC i Projecte Greta – Edifici Pia Almoina – Pl. Catedral, 8 - 

Girona  

Co-organitza: Projecte Greta, COAC i AADIPA 

Més de cent persones van seguir aquesta jornada amb l’objectiu de conèixer la diversitat 

de situacions que es troben els nuclis rurals, la casuística de l'habitatge buit i quines 

iniciatives s’estan duent a terme per poder mobilitzar el patrimoni en desús. 
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Un gran mas buit amb la coberta esventrada i enrunant-se fins a quedar engolit 

per la vegetació. Dins d’un poble, al nucli històric, ara es buida una casa, ara una 

altra, el petit comerç tanca, i a poc a poc tot el carrer va perdent vida. Un poble en 

algun lloc allunyat de les grans comunicacions perd població, es tanca l’escola, 

alguns habitants només hi viuen a l’estiu i finalment no hi viu ningú, el poble 

s’abandona inexorablement. Són tres exemples que tots coneixem, d’escales i amb 

conseqüències diferents, però en tots hi ha un element comú: edificis amb valor 

patrimonial i històric que havien acollit durant anys o segles famílies senceres, són 

abandonats. 

En el mateix moment que les cases cauen i els pobles moren, les urbanitzacions i els blocs 

de pisos proliferen i s’expandeixen, el preu de l’habitatge s’enfila i escassegen les 

possibilitats de tenir una llar digna. Com pot ser que convisquin aquests dos fenòmens al 

mateix temps? Podem buscar culpables: els propietaris, les institucions, les normatives, 

el cost de les rehabilitacions, la falta d’infraestructures, etc. Segurament, les causes són 

múltiples, però caldria preguntar-nos quina mena de societat permet que això passi? 

Abans de res ens cal saber quin és l’estat de la qüestió, de quantes llars estem parlant? 

On es troben? Quines són les raons dels seus propietaris per no posar-les a disposició? 

Podrien les institucions crear unes condicions més favorables a l’ús i cura d’aquests 

edificis? Quina hauria de ser l’estratègia política per, almenys, canviar la tendència? Hi ha 

exemples d’iniciatives que ens puguin aportar solucions? Quina és la percepció que té el 

ciutadà d’aquests edificis per no imaginar-los com el lloc on voldria viure? 

Aquesta jornada van voler que fos la primera de les que vindran per reflexionar sobre 

aquesta gran contradicció. S’ha volgut crear aquest espai de debat i diàleg des d’una 

perspectiva en positiu, amb l’aportació d’exemples, mirades i estratègies creatives i 

encoratjadores.   

La sessió es va estructurar en dues parts: la del matí, molt més tècnica, va intercalar 

píndoles curtes amb dues ponències més extenses. La de la tarda va tenir un  format més 

divulgatiu de debat i participatiu i va incloure una taula rodona i una ponència final a 

càrrec del MHP Quim Torra. 

La primera ponència del matí va anar a càrrec de Xavier Berga, sub-director general de 

Coordinació d’Actuacions al Litoral, Entorns Rurals i Muntanya de la Generalitat de 

Catalunya, qui va aportar una visió global, des d’un punt de vista polític i administratiu 

sobre la situació real i els plans i estratègies que es plantegen en els propers anys en el 

conjunt de Catalunya.  
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Tot seguit, l’arquitecta fundadora de l’estudi UNDOS, Estel Jou, va explicar 

detalladament tot el procés, diagnosis i les conclusions gràcies a la seva amplia 

experiència en projectes i estudis d’habitatge buit per diversos municipis. 

Pel que fa a les píndoles, aquestes van tenir un caire més dinàmic, aportant exemples 

reals de propostes creatives que aporten solucions diferents a problemes comuns. 

D’aquesta manera, el president de l’Associació Pinya de Rosa va explicar el cas del Mas 

del Sol a Blanes, un mas amb valor patrimonial en procés de degradació; també s’han 

explicat casos de recuperació de masies (projecte Brigel) i de pobles sencers (Solanell), 

així com la proposta creativa de creació d’un festival d’art mural per evitar 

l’abandonament d’un poble (Penelles). 

 
Imatge de la Jornada, amb la Sra. Cristina Andreu com a moderadora de la taula rodona integrada per la Sra. 
Marta Lloret, el Sr. Xavier Berga, el Sr. Oriol Serrà i la Sra. Estel Jou. Font: pròpia. 

 

A la tarda va tenir lloc la taula rodona formada per Xavier Berga, sub-director general de 

Coordinació d’Actuacions al Litoral, Entorns Rurals i Muntanya de la Generalitat de 

Catalunya; Estel Jou, arquitecta d’undos arquitectura; Marta Lloret, tècnica en 

patrimoni que gestiona el perfil Caçadora de masies a Instagram; i Oriol Serra, alcalde 

de Sant Miquel de Campmajor i membre del consell directiu de l’Associació de 
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Micropobles de Catalunya, i moderada per Cristina Andreu, directora de l'Agència de 

l’Habitatge de Catalunya a les comarques gironines entre els anys 2006 i 2011. 

Va tancar la jornada el MH president de la Generalitat de Catalunya entre 2018 i 2020, 

Quim Torra, amb la conferència Mas i terra: retorn a la Catalunya ciutat postCovid. 

6.2. Jornades on s’ha participat 

6.2.1. Jornada “Ciutat i Innovació. Espai de coneixement i de creació” 

organitzada pel Col·legi d’Economistes 

Data: 15 de Novembre de 2018 

Organitza: Col·legi d’Econòmiques de Girona 

Lloc: Edifici d’Econòmiques de la UdG   

Participació: Interlocutor 

Amb el lema genèric de “Ciutat i Innovació. Espai de coneixement i de creació” es va 

proposar reflexionar sobre la ciutat, el turisme urbà i els reptes que generen en un món 

globalitzat i gestionat per les noves tecnologies. 

 
Imatge de la Jornada, d’esquerre a dreta, el Sr. Modest Fluvià,  el Sr. Manel Serra, el Sr. Xerardo Estévez, el Sr. 

Antoni Vives i el Sr. Alfons Cornella. Font: Col·legi d’Economistes de Girona 

 

La jornada es va desenvolupar a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de 

la Universitat de Girona i es van realitzar conferencies per part de:  
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▪ Xerardo Estévez, arquitecte i urbanista. Alcalde de Santiago de Compostela 

(1987-1998). Coordinador dels projectes de millora dels camins de Santiago pel 

Xacobeo 2021. 

▪ Antoni Vives, consultor empresarial i escriptor. Tinent d’alcalde d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Barcelona (2011-2015) 

▪ Alfons Cornella. Llicenciat en Física i fundador d’Infonomia. 

La presència de l'Observatori va ser mitjançant la figura de l'interlocutor, encarregat de 

plantejar qüestions i reflexions al final de les intervencions.  

Clica aquí per + info 

6.2.2. Jornada “Com la Renovació Urbana millora la vida de les persones?” 

organitzada pel Col·legi d’Economistes 

Data: 17 de Desembre de 2018 

Lloc: Palau Macaya (Barcelona) 

Organització: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Obra Social “la Caixa” 

Participació: Ponent 

Tots somiem amb ciutats més sostenibles, tecnològiques, saludables i empàtiques amb 

els seus habitants, però l’estat actual dels nostres espais públics i privats es troba lluny de 

satisfer les necessitats de les generacions presents i futures. 

 

Per això, sota el títol Com la renovació urbana millora la vida de les persones?, el 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Obra Social “la Caixa” van organitzar una 

conversa pluridisciplinària sobre els beneficis de la renovació urbana en el dia a dia 

dels ciutadans. 

http://www.coleconomistes.cat/eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=a2ef68da-9e11-4618-b4cc-30e817f701cd&Cod=11894&Idioma=ca-ES
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El debat, va ser moderat per Manel Vallribera, arquitecte i urbanista, va comptar amb la 

participació de Vicente Guallart, director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de 

Catalunya; Zaida Muxí, directora d'Urbanisme de Santa Coloma de Gramenet; Mark 

Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut 

d'ISGlobal; i Isabel Granell, directora de l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana 

de les comarques de Girona.  

6.2.3. Jornada Debat2020. El turisme a les comarques gironines 

Data: 01 de Desembre de 2020 

Lloc: Ajuntament d’Olot 

Organització: Taula Gironina de Turisme, Universitat de Girona i Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya (COAC) 

Participació: Ponent 

Tenim un model urbanístic per al futur? Quina ha estat la gestió urbanística als 

municipis gironins? Aquestes són algunes de les preguntes que es plantejaran en 

aquesta Jornada. L’ordenació del territori és una peça clau per garantir la sostenibilitat 

del creixement urbanístic a les comarques gironines i, especialment, a les comarques 

més turístiques. 

 

Aquest debat es va construir pretesament de manera oberta a tot el territori gironí, per 

això es va realitzar en cinc sessions: una a Girona ciutat, una a Olot i a una a Roses (Alt 

Empordà), Platja d’Aro (Baix Empordà) i Lloret de Mar (La Selva). I, la dimensió temporal 

per aconseguir una màxima i persistent difusió als mitjans de comunicació, pel que va 

ser d’una sessió intensiva un dia al mes des del gener fins al maig del 2020. També es va 

voler donar el protagonisme, per sobre de tot, als professionals de les diferents 

especialitats que configuren l’anàlisi del sector turístic i la seva evolució.  

L’Observatori va estar present en la Taula II – URBANISME, que es va dur a terme a 

l’Ajuntament d’Olot, juntament amb Sebastià Jornet (Professor UPC; President de 

l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya), Agustí Serra  (Secretari d’Agenda 

Urbana i Territori) i Maria Vidal (Presidenta de Turisme Garrotxa).  

Clica aquí per + info 

6.2.4. Jornada “Tribuna Immoscopia 2021” organitzat pel Col·legi d’APIs 

Data: 29 de Gener de 2021  

Lloc: Agencia de Viatges Pangea (Barcelona)  

https://www.debat2020.cat/
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Organització: Col·legi d’APIs 

Participació: Ponent 

Com es comportarà el mercat immobiliari al 2021? 

Aquesta jornada va reunir, el primer mes de l’any, a diversos experts per analitzar les 

tendències de futur del mercat immobiliari. L’actual conjuntura econòmica provocada 

per la crisi sanitària del coronavirus obre un escenari d’incertesa en un sector que, 

malgrat tot, ha aguantat aquest passat 2020 els efectes de la pandèmia. 

La rehabilitació dels espais que habitem es configura de gran importància per a la millora 

de la qualitat de vida de les persones. Com construïm i com regenerem ciutats per viure 

millor? 

Clica aquí per + info 

6.3. Jornades Previstes 

6.3.1. Jornada edificis amb sistemes estructurals prefabricats de fusta 

Data: 10 de Juny 2022 

Co-organitza: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de 

Girona 

Lloc: Edifici plurifamiliar Bloc 6x6 - Girona 

En aquesta jornada s’analitza a fons l’edifici plurifamiliar Bloc 6x6 dels arquitectes 

Bosch- Capdferro, situat a Girona.  

El projecte proposa el disseny de 35 habitatges a partir de criteris de flexibilitat de 

programa i reducció de la petjada de carboni al llarg del cicle de vida de l’edifici. 

L’ús de panells de fusta contralaminada (CLT) per la construcció del volum sobre rasant 

recupera la tipologia d’estructura muraria tradicional i defineix uns espais habitables de 

dimensions similars entre elements portants. 

A més de la reducció de l’energia embeguda en la construcció, el projecte fa un important 

esforç en la reducció de la demanda energètica necessària per garantir el confort dels 

espais habitables, combinant un bon aïllament i la ventilació creuada amb el màxim 

aprofitament de la radiació solar. 

El format d’aquesta jornada serà similar al de Passiv-Haus (J003), es a dir, es comptarà 

amb al participació dels diferents agents que intervenen en l’obra i també en l’ús de 

l’habitatge: arquitecte, arquitecte tècnic, promotor, constructor, enginyer i usuari.  

http://tribuna.immoscopia.com/ca/pagina-dinici/
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6.3.2. Cicle de Jornades: Rehabilitació Conscient i Sostenible 

Data: Primer trimestre 2022 

Co-organitza: Projecte EDIFICAT (Ajuntament de Girona) 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Girona 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona 

Col·legi d’Enginyers Tècnics de Girona 

Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària 

Col·legi d’Administradors de Finques 

Lloc: Diverses localitzacions 

La jornada titulada “Rehabilitació conscient i sostenible. Rehabilitació energètica dels 

edificis per a uns habitatges més sostenibles (J006)”, realitzada el dia 28 d’Octubre de 

2021, en la Fira de Mostres de Girona, dona el tret de sortida a una sèrie de jornades que 

giraran entorn a la rehabilitació energètica.  

Es tracta de 4 jornades més que es desenvoluparan al llarg dels primers mesos dels 

2022. En elles es tractaran diferents temes:  

▪ mesures passives per millorar el comportament energètic dels edificis pel que fa 

a actuacions en coberta, façana, fusteries exteriors, proteccions solars i 

accessibilitat. 

▪ mesures actives per millorar l’eficiència energètica dels edificis pel que fa a 

sistemes energètics, autoconsum i il·luminació. 

▪ programes, subvencions, bonificacions i propostes de finançament que giren 

entorn de la rehabilitació energètica.  

 

6.3.3. Jornada Fons Next Generation 

Data:  Primer semestre 2022 

Co-organitza: Projecte EDIFICAT (Ajuntament de Girona) 

Lloc: Seu de l’Observatori 

En aquesta jornada es pretén desgranar i explicar de forma didàctica el contingut de 

les subvencions que preveuen els fons NextGeneration.  

Està destinada a la ciutadania en general, i l’objectiu és explicar d’una forma clara i 

resumida:  

▪ Què son aquests fons? 

▪ Qui hi pot accedir? Requisits 
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▪ Quins passos s’han de seguir per poder accedir-hi 

▪ Subvencions previstes 

▪ Condicions 

 

6.3.4. Jornada Administració Pública 

Data: 2022 

Lloc: Seu de l’Observatori 

L’estreta relació que té l’Observatori amb l’Administració Pública, especialment, pel que 

fa als Ajuntaments, feia necessària l’organització d’una jornada de trobada i debat 

específicament pel sector públic.  

La jornada servirà per presentar projectes innovadors que s’estan desenvolupant en 

municipis gironins alhora que pretén crear un de debat i posada en comú de les diferents 

experiències pel que fa a la Rehabilitació i Renovació Urbana 
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7. PROJECTES 

A través de l’Observatori s’han o s’estan desenvolupant diversos projectes, que ha 

continuació s’exposen:  

7.1. Projectes realitzats 

7.1.1. Bases de l’Observatori – Construcció Connectada 

La taula de la Construcció de Girona juntament amb l’Ajuntament de Girona, a través de 

la entitat Construcció Connectada va impulsar les bases i estructura fundacional del que 

havia de ser l’Observatori. 

El projecte va ser subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del 

Programa de projectes innovadors i  experimentals amb la col·laboració de la Generalitat 

de Catalunya i el Ministerio de Fomento.  

7.1.2. Plec de Característiques Tècniques per a la Realització d’un Estudi per a 

la Rehabilitació, Captació i Mobilització d’Habitatges al Nucli Antic 

d’Olot 

L’Observatori va col·laborar amb l’Ajuntament d’Olot per a redactar el Plec d’aquest 

estudi, que tenia com finalitat identificar les eines i estratègies necessàries per al 

desenvolupament d’actuacions de rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge al 

Nucli Antic d’Olot. 

L’objecte del document era la realització d’un estudi sobre les edificacions i habitatges 

existents d’un àmbit identificat.  

La voluntat de l’Ajuntament és la de conèixer en detall la realitat del parc d’edificis i 

d’habitatges existent, per tal de poder fer una diagnosi acurada i així poder desenvolupar 

estratègies per tal de solucionar les problemàtiques detectades, com també poder 

preveure i donar resposta a les necessitats futures.   

 Clica aquí per + info 

 

7.2. Projectes actius 

7.2.1. EDIFICAT 

L'Ajuntament de Girona, és soci d'un projecte transfronterer anomenat Clúster Edificat, 

que impulsa la construcció sostenible i l'eficiència energètica. 

https://www.obre.cat/post/col-laboraci%C3%B3-amb-l-ajuntament-d-olot
https://www.obre.cat/post/col-laboraci%C3%B3-amb-l-ajuntament-d-olot
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L’Observatori forma part d’aquesta iniciativa, integrant la candidatura que en el seu 

moment es va presentar per obtenir aquesta subvenció europea i que es desenvolupa 

conjuntament amb entitats de la regió del Rosselló de França.  

La iniciativa s'emmarca en el Programa INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020) i que està cofinançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea. 

El Clúster Edificat (nom compost per les paraules edificació, eficiència i Catalunya), vol 

crear també un espai de discussió transfronterer entre administracions locals, actors 

econòmics i entitats; desenvolupar eines de col·laboració respecte la formació del sector 

per respondre les demandes de les empreses i integrar i formar nous perfils professionals 

per a la innovació i l'eficiència energètica; impulsar una plataforma digital amb 

informació i bones pràctiques que puguin guiar les empreses per integrar criteris 

d'eficiència energètica i per posar en contacte particulars i empreses, i fomentar 

projectes innovadors de recerca i empresarials ja existents alhora que promoure un 

context de col·laboració per a projectes emergents en el sector de la innovació energètica 

i les tecnologies digitals i la connectivitat en els edificis. 

 

7.2.2. Estudi sobre l’Anàlisi i proposta de solucions en tipologia d’habitatges 

Projecte desenvolupat amb el suport de la Diputació de Girona i el departament 

d’Habitatge.  

El projecte té dos objectius  principals que van de la mà i que es desenvoluparan 

conjuntament:  

▪ Identificar aquelles tipologies edificatories que són representatives del parc 

d’habitatges dels municipis de les comarques gironines.  

▪ Analitzar el comportament energètic d’una d’aquestes tipologies i valorar i 

proposar solucions de millora.  

Es tracta d’obtenir un document entenedor, que s’utilitzi com una eina alhora de poder 

valorar les repercussions que una millora energètica tindria un habitatge i les actuacions 

que s’haurien d’executar per tal d’assolir-les.  

L’àmbit són totes les comarques de Girona.  
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8. DIFUSIÓ 

8.1. WEB 

Ara per ara, la web dona informació actualitzada i recull tota l’activitat relacionada amb 

l’Observatori, que pot ser consultada en qualsevol moment.  

Tot i així, hi ha la voluntat, a mig-llarg termini d’establir-se com un espai digital de 

referència en l’àmbit de la Rehabilitació i Renovació Urbana. En aquest sentit, es preveu 

d’anar dotant-la de contingut propi, de crear mapes SIG dinàmics, de poder realitzar 

consultar dades i informació en temps reals, etc.  

Actualment, la pàgina té el següent contingut:  

8.1.1. Activitat 

Llistat de totes les activitats i projectes desenvolupats per l’Observatori, i que s’han anat 

descrivint en els punts anteriors.  

 

8.1.2. Noticies 

En aquest espai hi ha totes les noticies i informació actualitzada i relacionada respecte 

anuncis propers i també ja ocorreguts.  
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8.1.3. Recursos 

Recull de tot el contingut relacionat amb la Rehabilitació i Renovació Urbana. Aquest és 

l’apartat que anirà guanyant gruix a mesura que es vagin realitzant activitats, jornades i 

desenvolupant projectes:  

 

8.2. Xarxes Socials 

Per tal d’arribar a l’usuari i poder fer difusió del seu contingut, l’Observatori té presència 

en dues xarxes:  

8.2.1. Twitter 

Des de Gener de 2020, es compta amb un compte de twitter propi.  Per accedir al nostre 

canal de Twitter es pot clicar a sobre del logo. 
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o:  

 

 

8.2.2. Youtube 

Des de la Jornada que es va realitzar de Renovació Urbana i Habitatge el dia 18 de Juny 

de 2019, l’Observatori ha apostat per gravar en vídeo tots els actes i penjar-los online.  

Per accedir al nostre canal de Youtube es pot clicar a sobre del logo:  

 

https://twitter.com/ObRE_Girona
https://www.youtube.com/channel/UCUaF-wI8ztG4jyX5PlHHOnA
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8.3. Entrevistes 

TVGirona 24/05/2021 Entrevista sobre l’Observatori en general  entrevista 
TVGirona 25/11/2021 Entrevista sobre la Jornada organitzada el 

24/11/2021 de Despoblament Rural (J007) 
15.35’ entrevista 

 
GironaFM 26/11/2021 Entrevista sobre la Jornada organitzada el 

24/11/2021 de Despoblament Rural (J007) 
 entrevista 

 

 

8.4. Recull de premsa 

A l’apartat de Premsa de la web de l’Observatori es pot trobar un recull de totes les 

notícies que fan referència a l’Observatori.  

 

8.5. Estand a la Fira Girona 2021 – 59ª Edició 

Data: 28 Octubre 2021 al 01 de Novembre de 2021 

Lloc: Fira de Mostres de Girona  

Conjuntament amb: Projecte EDIFICAT – Ajuntament de Girona 

Durant els dies de la Fira de Mostres, a dintre de l’espai per a l’Ajuntament de Girona, 

l’Observatori i altres socis que el formen van difondre material divulgatiu en un estand 

sobre la rehabilitació sostenible i l’eficiència energètica dels edificis.  

https://tvgirona.alacarta.cat/cerca?e=5a16e19332e8ce74fc0000ab&txt=isabel+granell
https://tvgirona.alacarta.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-25112021
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=17860
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=17860
https://www.obre.cat/premsa
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L’objectiu és conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l’eficiència 

energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició 

energètica. 

 

 
Imatge de l’estand a la Fira de Girona de la mà de l’Ajuntament de Girona i el Projecte EDIFICAT.  Font: pròpia 
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