REBUILD PORTA A BARCELONA EL FUTUR DE L’EDIFICACIÓ
-

REBUILD reunirà demà i fins divendres al CCIB a més de 9.000 professionals del sector per
mostrar i compartir les últimes tecnologies aplicades a la construcció.

-

250 experts internacionals es donaran cita al Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i
Construcció 4.0

-

Entregaran els Premis d’Arquitectura Avançada 2018 i posaran en contacte estudiants amb
les empreses per descobrir talent i nous perfils professionals.

Barcelona, 25 de setembre de 2018
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acollirà a partir de demà i fins
divendres un nou esdeveniment únic a Espanya. Per primera vegada, REBUILD reunirà a més
9.000 professionals del sector de l’edificació amb l’objectiu de mostrar i compartir les últimes
tendències tecnològiques aplicades a la construcció, la connectivitat digital dels habitatges,
els nous materials i les noves fórmules de disseny o d’interiorisme, a partir de l’economia
sostenible i l’eficiència energètica.
El sector de l’edificació travessa un moment clau després d’uns anys d’estancament. Ara, la
pionera plataforma REBUILD ha nascut per transformar i reinventar el sector i assentar les
bases del futur. Edificis amb consum zero, cases intel·ligents que es controlen des del mòbil,
construcció en 3D o reformes i dissenys d’interiorisme que es mostren als clients en realitat
virtual són alguns dels projectes que es presentaran i que engloben totes les fases de la
construcció.
L’esdeveniment se celebrarà al CCIB, amb un extens i variat espai idoni per a les “fires
boutique” i que aposta per aquest tipus de negoci per dinamitzar el teixit industrial local i
nacional. Així, REBUILD tindrà un “showroom” amb 200 firmes, entre les quals hi ha Simon,
Baxi, Roca, Rockwool, Porcelanosa o Velux, on presentaran les seves propostes més
innovadores en materials, connectivitat, implementació de noves tecnologies o sistemes
constructius 4.0 d’avantguarda.
Alhora, arquitectes, aparelladors, promotors, constructors, dissenyadors, instal·ladors i
administradors de finques assistiran al Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i
Construcció 4.0, el més gran a nivell europeu amb quatre escenaris i 250 experts
internacionals que impartiran conferències adaptades als perfils de cada professional. Entre
les presentacions, destaquen projectes com la de l’equip RCR d’Olot, guanyadors de l’últim
Premi Pritzker, el Premi Nobel d’Arquitectura, o com la de cooperatives d’habitatges que
introdueixen conceptes com la cessió d’ús per primer cop a Espanya.

A més d’organitzar altres grans tallers específics com els de la construcció amb fusta, o
aprofundir en la industrialització del sector, també s’entregaran durant l’esdeveniment els
Premis d’Arquitectura Avançada 2018 per reconèixer els professionals, projectes, entitats,
estudis o empreses que aposten per la transformació i la innovació.
En paral·lel, a més de la zona expositiva i del congrés, se celebraran altres activitats com el
Leadership Summit, un dinar amb directius del sector; o el Construction Tech Startup Forum,
un espai que dona veu a les start-ups que aporten noves solucions tecnològiques a la indústria
i materials constructius, com per exemple rajoles sensoritzades o robots arquitectes, entre
d’altres.
També destaca el Talent Marketplace, una jornada on estudiants d’últim curs d’FP,
arquitectura i enginyeria es reuniran amb directors de Recursos Humans. Aquest espai
sorgeix per aprofundir sobre els nous perfils professionals que requerirà el sector i la captació
de talent per cobrir nous llocs de treball.
Tot plegat, amb activitats més despreocupades com la segona edició de l’Instalgames, els Jocs
Olímpics de la instal·lació o una festa de benvinguda.
REBUILD compta amb el suport institucional del Ministeri de Foment, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, i nombroses organitzacions empresarials, associacions
i col·legis professionals, centres tecnològics i les empreses més innovadores en fabricació de
materials i solucions per a l’edificació.

Els mitjans i periodistes es poden acreditar a https://tickets.rebuildexpo.com/press/
Totes les notes de premsa i més informació a: https://www.rebuildexpo.com
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931 597 322 / 661 431 958
David Jiménez (CCIB)
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Sobre REBUILD
REBUILD 2018 (26-28 de setembre | CCIB Barcelona) és el nou esdeveniment per als professionals del sector de la construcció
d'habitatges i edificis, que reuneix tota la innovació i les últimes tendències en materials, productes i solucions constructives.
Disposa d'una zona expositiva-showroom amb prop de 200 firmes participants i el Congrés Nacional d'Arquitectura Avançada i
Construcció 4.0 amb més de 250 speakers internacionals que impartiran conferències en 4 escenaris paral·lels durant els tres
dies. Disposa a més de workshops, el Construction Tech Startup Fòrum i verticals per al món del bany, les cuines, les instal·lacions,
façanes i l'eficiència energètica. Més de 9.000 arquitectes, aparelladors, constructors, promotors, instal·ladors, reformistes,
interioristes i professionals del sector es donaran cita per millorar l'atractivitat dels seus projectes i la competitivitat dels seus
despatxos i empreses.

Sobre CCIB i GL Events
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del sud
d'Europa, amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000 m2
multifuncionals que inclouen el Centre de Convencions i l'Auditori Fòrum, espais en els quals, des de la seva obertura el novembre
de 2004 i fins al 2017, el CCIB ha acollit més de 1.260 esdeveniments de tot tipus i un total de 5.710.000 delegats i visitants. En
aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 3.500 milions d'euros.
GL events CCIB SL és l'empresa gestora del recinte congressual, participada per l'Ajuntament de Barcelona (12%), el Gremi
d'Hotels de Barcelona (8%) i l'empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d'espais i logística de grans
esdeveniments.
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 M € el
2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera un total de 40 espais per a
esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d'exposicions i sales multifuncionals), amb més d'un milió de metres
quadrats de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai o Sao
Paulo, així com també a Rio de Janeiro, on l'empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions compta
amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live disposa d'una dilatada experiència en la prestació de serveis
logístics i estructures temporals a prestigioses cites esportives i d'altres àmbits a nivell internacional. Entre les més recents
destaquen l'Exposició Universal de Milà, la reunió anual de l'FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro, l'Eurocopa de França o la COP22 de Marràqueix.

