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CAPÍTOL
La rehabilitació és clau per respondre adequadament al canvi climàtic.
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El potencial transformador
de la rehabilitació

Segons el diccionari, rehabilitar és restituir al-
guna cosa al seu primer estat. Malgrat això, i 
pel que fa als edificis, cal que la rehabilitació 

els dugui més enllà del seu estat original. La re-
habilitació ha de donar resposta a les necessitats 
presents i futures, i no a les del moment en què es 
va construir l’edifici.

Ens convé, per tant, imaginar què demanarem 
als edificis en un futur no gaire llunyà. Molt pro-
bablement, el que cal demanar al parc construït 
és un alt grau de resiliència. 

La resiliència, contrària a la fragilitat, és la capa-
citat d’un ecosistema de retornar a un estat nor-
mal després de ser afectat per pertorbacions o 
interferències. La resiliència dels edificis és la seva 
capacitat d’adaptar-se als canvis. És el més sem-
blant a la seva intel·ligència, no necessàriament 
digital.

A quins canvis?
Tot sembla indicar que els edificis s’hauran d’adap-

tar cada cop més a canvis climàtics i funcionals.
La variabilitat climàtica és cada cop més pre-

sent, també a casa nostra, i els edificis són un ele-
ment clau per respondre-hi adequadament. 

Aquí tenim una particularitat interessant, ja 
que el nostre clima, contràriament a molts altres 
indrets del planeta, ha tingut sempre dos reptes: 
obtenir el confort quan fa calor i obtenir-lo també 
quan fa fred. 

En molts països, la qüestió havia estat fins ara 
més simple: o feia fred (i la solució era captar la 
màxima radiació solar amb el màxim aïllament), o 
feia calor (i la solució era protegir-se de la radiació 
solar i gestionar la ventilació i la inèrcia tèrmica 
amb un cert grau d’aïllament). A aquests països 
els serà més difícil adaptar-s’hi, ja que la seva cul-
tura constructiva no permet adaptar-se simultà-
niament a les dues condicions adverses. Els epi-
sodis de canicule (onada de calor) a França en són 
un exemple ben proper.

Si aprofitem una cultura constructiva que per-
met adaptar-se a situacions diverses i utilitzem les 
tecnologies de la construcció al nostre abast (ma-
terials, sistemes, eines de càlcul), podem aconse-
guir grans estalvis energètics i econòmics i fer-los 
compatibles amb el confort dels espais, fins i tot 
en situacions de més variabilitat climàtica.

Un altre tipus de canvis que caldrà afrontar són 
els canvis funcionals als edificis, i la rehabilitació 
també hi pot tenir un paper destacat. Aquests 
canvis s’havien produït sempre, però segurament 
mai amb l’acceleració que vivim avui.

Quan s’acaba una gran reforma en un hospital, 
sovint ens trobem que es comença a plantejar 
una nova reforma d’alguns paquets funcionals, 
ja que han començat a canviar les necessitats del 
seu programa funcional. Una escola que s’estigui 
construint avui pot necessitar ser reconvertida en 

›››››››››››››››››››››››››››››
Jordi París
President de la Cambra 
d’Empreses de Serveis 
Professionals a la 
Construcció
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La rehabilitació centrada en la resiliència energètica i funcional que no suposa un increment significatiu de cost respecte a una rehabilitació convencional.
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institut ben aviat, i potser d’aquí a pocs anys hau-
rà d’esdevenir una llar d’avis.

Fins ara, pocs edificis estaven preparats per as-
sumir canvis sovintejats i dràstics. N’hi ha exem-
ples paradigmàtics, com per exemple l’hospital 
modernista de Sant Pau, el qual es va poder adap-
tar a un canvi de model hospitalari i, finalment, a 
un canvi dràstic d’ús gràcies, entre altres factors, a 
la seva estructura d’espais flexibles.

Aquesta resiliència per assumir modificacions 
funcionals futures és un dels punts principals que 
cal tenir en compte a l’hora de fer rehabilitacions 
integrals, i no cal dir en el cas d’obra nova.

Quan parlem de modificacions funcionals no 
ens referim només a modificacions de la distri-
bució dels espais, sinó també a la incorporació 
de noves tecnologies, normatives i estàndards. 
L’ordenació d’espais servidors i servits i la previsió 
d’espais d’instal·lacions clars i situats estratègica-
ment han d’evitar que els edificis esdevinguin ob-
solets massa aviat i necessitin una nova reforma. 
Això és un imperatiu econòmic (no fer inversions 
que no es puguin recuperar a causa d’una obso-
lescència precoç) i també ambiental.

Així com la resiliència climàtica té a veure en 
bona part amb l’energia i la seva sostenibilitat, la 
resiliència funcional té molt a veure amb els ma-
terials i el seu cicle de vida, i s’engloba dins les di-
nàmiques d’economia circular.

Aquesta capacitat de resiliència, que aporta 
valor als edificis, fa que la rehabilitació sigui una 
inversió, més que una simple despesa. Tenir en 
compte el cicle de vida de l’edifici és fonamental 
en aquest sentit.

Una rehabilitació centrada en la resiliència 
energètica i funcional és una inversió que no su-
posa un increment significatiu de cost respecte a 
una rehabilitació convencional (pot ser fins i tot 
més econòmica, segons el cas), i alhora té un clar 
retorn econòmic tant a curt termini (estalvi ener-
gètic des del primer dia), com a mitjà termini (mi-

llora dels espais i la seva capacitat de ser llogats 
o venuts) i a llarg termini (facilitadora de futures 
reformes, estalvi recurrent en les despeses d’ex-
plotació, recuperació del màxim valor dels com-
ponents...).

Si, a més, en lloc de rehabilitar mitjançant sis-
temes tradicionals s’utilitzen sistemes construc-
tius en sec, fabricats al taller i muntats in situ, 
s’aconsegueixen alguns avantatges addicionals: 
millorar el control de la qualitat dels components, 
millorar la seguretat de les obres, incrementar-ne 
significativament la velocitat d’execució i la soste-
nibilitat material i energètica, impulsar indústries 
locals amb sistemes tecnològics innovadors i ex-
portables, etcètera.

Tenim a casa nostra tècnics preparats per afron-
tar aquests reptes amb la màxima solvència, un 
teixit empresarial capaç d’aportar solucions i 
mandats europeus que ens animen a fer aquesta 
reconversió. En generalitzar aquest tipus de reha-
bilitacions es produirà, d’una banda, una reduc-
ció consolidada dels consums i els impactes am-
bientals dels edificis i, de l’altra, un augment del 
teixit industrial en clau d’innovació i tecnologia, 
amb nous llocs de treball d’alt valor afegit.

El sector de l’edificació a casa nostra té un po-
tencial transformador per aportar un valor del 
qual potser no som del tot conscients, però que 
cal aprofitar. 

De la mateixa manera que és molt important 
que els nous edificis ja es facin tenint en compte 
aquests criteris, el gruix de la millora també s’ha 
de produir necessàriament en el parc construït, 
desigual en les qualitats constructives i ambien-
tals i també en la seva capacitat d’adaptar-se a les 
necessitats presents i futures.

Ens convé impulsar-ne la rehabilitació per agi-
litzar una transformació que ja està en marxa i 
que només pot afavorir-nos com a societat i com 
a individus a curt, mitjà i llarg termini. Å
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