Publicat a CONGRÉS D'ARQUITECTURA 2016 (http://congresarquitectura2016.org)
Inici > Experiències en Rehabilitació

Experiències en Rehabilitació

Data:
08 nov
Entitat organitzadora:
COAC
Lloc:
Barcelona
Adreça:
COAC Espai Picasso (Plaça Nova 5)
Horari:

10 h
Aquest acte enfoca la rehabilitació d'acord amb l'expressat al document base per a
l'elaboració del Llibre Blanc per a l'Impuls de la Rehabilitació. A través de la reflexió al
voltant de tres eixos centrals com són la quotidianitat, les prestacions i la petita escala, es
debatrà la capacitat de la rehabilitació per canviar la manera de viure i la qualitat de vida
de les persones.
El desenvolupament de l'acte s'estructurarà a partir d'un recull d'actuacions presentades
en format DinA1 sobre suport rígid. Cada intervenció presentada en cadascun dels
pòsters vindrà definida per un seguit d?epígrafs en funció de la prestació que resolguin,
del nivell d?actuació, del concepte de la intervenció, del tipus d?actuació i de la resposta
de l?usuari.
Aquests pòsters s'exposaran el dia de l?acte. Els ponents, després de la seva dissertació,
juntament amb els participants i el públic general, recorreran l'exposició amb els diferents
autors, generant un debat a peu dret de manera distesa.

Us animem a participar de l'acte enviant els vostres panells explicant la vostra
experiència

Ens agradaria poder comptar amb actuacions de tot tipus, ordenades segons les
categories següents:
· Prestacions: segur, eficient, saludable, accessible, social, identitat, qualitat
arquitectònica.
· Nivells: nivell bàsic, nivell perceptiu, nivell complet.
· Concepte d'intervenció: mantenir, conservar, reparar, adequar, rehabilitar, restaurar,
renovar, reformar, remodelar, regenerar, millorar, ampliar, buidar, substituir...
· Descripció o tipus: estructurals, sostres, bigues, afectacions insectes, afectacions
fongs, aluminosi, fissures/esquerdes, fonaments, patologies, façanes, balcons,
revestiments, patis, escales, instal·lacions, estanqueïtat, humitats, distribució, habitabilitat,
aïllament tèrmic, aïllament acústic, llum natural, ventilació creuada, sistemes passius,
energies renovables, sistemes modulars mòbils, sistemes modulars desmuntables,
domotització, recorreguts accessibles, convivència familiar i social, espais d'ús col·lectiu i
comunitari...
· Resposta dels usuaris: satisfacció, agraïment, sense resposta.

Podeu consultar el document base del futur Llibre Blanc per a l'Impuls de la
Rehabilitació, elaborat pel Grup de Treball de Rehabilitació del COAC aquí.[1]

Recull de panells presentats (51) 01[2] 02[3] 03[4] 04[5]

Podeu visualitzar l'enregistrament de l'acte aquí. [6]
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