
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Jornada sobre la rehabilitació de la façana. Una necessitat 
econòmicament sostenible o un luxe 

 

 
 
 
La Seu de Sarrià-Sant Gervasi de la Demarcació de Barcelona del COAC ha 
organitzat una jornada sobre la rehabilitació de la façana amb l’objectiu d’apropar 
comunitats de propietaris i arquitectes. La jornada comptarà amb l’assistència del 
conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Seguretat de Sarrià-Sant Gervasi, i el president de 
la Demarcació de Barcelona del COAC, Jordi Ludevid. 
 
 
Barcelona, a 16 de gener de 2006 – El dijous 19 de gener de 19 a 21 h, es durà a terme 
la jornada Els veïns i les seves façanes. Rehabilitant la façana, destinada, sobretot, a 
comunitats de propietaris que tenen façanes amb aplacats ceràmics o petris. La jornada es 
durà a terme a la sala actes de l’Escola d’Arquitectura de La Salle. 
 
Amb aquesta jornada, la Seu de Sarrià-Sant Gervasi de la Demarcació de Barcelona del 
COAC vol posar en comú els punts de vista dels diferents agents que intervenen en la 
rehabilitació de la façana d’edificis de veïns. El paper de cadascun dels diferents agents 
que intervenen en el procés —comunitat de propietaris, arquitecte, constructor, etc.— i 
com se seleccionen i organitzen aquests agents, tindrà una importància clau en el bon 
resultat final, evitant despeses innecessàries i pèrdues significatives en el temps. 
 
A la jornada s’hi exposarà el cas pràctic del conjunt d’habitatges Modolell-Freixa. Al final de 
la jornada hi haurà un debat obert amb els assistents.  
 
La presentació anirà a càrrec del president de la Demarcació de Barcelona del COAC, 
Jordi Ludevid, el conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Seguretat de Sarrià-Sant Gervasi, 
Manuel Villalante, i el responsable de la Seu de Sarrià-Sant Gervasi, Salvador Torrents. 
 
 
 
Jornada:  Els veïns i les seves façanes. Rehabilitant la façana 
Data:  Dijous 19 de gener de 2006 
Horari:  De 19 a 21 h 
Lloc:  Escola d’Arquitectura de La Salle 
 (Quatre Camins, 30 – 08022 Barcelona) 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95 / Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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