
Participa en un nou esdeveniment tècnic exclusiu

REFORMA ELS TEUS SENTITS
Sostenibilitat i eficàcia en la rehabilitació

Dijous 19 
d’octubre de 2017

Girona



PROJECTE, KRISTIANSAND 
MUSEU D’ART NOU 

Seleccionat entre 101 projectes de 17 països, 

el disseny de l’equip format pels joves estudis 

barcelonins MX_SI i MestresWåge va resultar 

guanyador del concurs per transformar un an

tic silo de gra de 1935, una icona modernista 

elogiada per Walter Gropius i Le Corbusier,  en 

un museu d’art modern. Basen el seu mètode 

de treball en la col·labo ració entre actors. Per 

facilitar aquest escenari, desenvolupen els pro

jectes en entorn BIM, eina en la qual acumulen 

15 anys d’experiència.

Què és l’ESTÀNDARD PASSIVHAUS? 

L’estàndard Passivhaus és un estàndard 
molt exigent d’eficàcia energètica.    

Combina un ELEVAT CONFORT INTERIOR, 
a l’hivern i estiu, amb CONSUM D’ENERGIA 
MOLT BAIX. 

ELS 5 PRINCIPIS BÀSICS:

1. Aïllament tèrmic. 
2. Absència de ponts tèrmics. 
3. Estanqueïtat. 
4. Ventilació mecànica amb recuperació 
de calor. 
5. Finestres i portes d’altes prestacions.
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Alberto Prelez

16.45h
Acreditació i lliurament de documentació  

17.00 - 17.30h 
Patricio Contreras “La Rehabilitació sota els Criteris de la Construcció 
del Benestar” (Technical Manager KERAKOLL IBÉRICA, S.A.)

17.30 - 18.00h 
Alberto Prelez “Radiadors decoratius per a la rehabilitació i sistemes 
de regulació de calefacció: Now” (Gerent IRSAP)

18.00 - 18.30h
Urbano Vallés “L’optimització de tancaments. Fakro: compromesos 
amb l’estalvi energètic i el medi ambient”. (Director FAKRO) 

18.30 - 19.00h 
Coffee Break
NETWORKING

19.00 - 19.30h
Maria Mestres  “Projecte mueseo d’art nou Kristiansand” (Estudi 
d’arquitectura Mestreswåge )

19.30 - 20.00h   
Oliver Style,  “Què és, quant costa i com es viu en un habitatge 
Passivhaus”  Plataforma Passivhaus
 
20.00h  
Lliurament de Premis i SHOW COOKING
Elecció finalistes entre els assistents als esdeveniments 2017

Urbano 
Vallés

Finalista viatgi a Nova York - Carib entre els assistents

Patricio Contreras

Maria Mestres Oliver Style



Col.legi d’Arquitectes de Girona
Plaza de la Catedral, 8 17004 Girona

     ¡Pots portar-te un iPad per la teva assistència! GUANYA 1 ANY DE PUBLICITAT GRATUÏTA per a 
la teva empresa, en la nostra revista

SHOW COOKING 
Xef Serafín Rodríguez.  

 
Comptem amb el xef bilbaí, participant en el 
concurs MasterChef de Bilbao en la televisió 
EiTB, qui en el seu moment treballa en la cons-
trucció i té a més una empresa de reformes.

Inscriute en www.tureforma.org o cridant al 964 25 10 86


