
PASaPAS és una plataforma que promou l’autoregeneració 
del barri de Les Planes, amb l’objectiu de millorar-ne el seu 
metabolisme urbà. Ens trobem amb un 22,63% de poblacio en 
risc social, dels quals el 17% rep ajuda del PIRMI. Per tal de 
recuperar els valors cooperatius i el teixit associatiu identitari 
del barri s’incentiva una actitud proactiva d’empoderament i 
participació ciutadana.

En aquest sentit, s’activa el projecte de “millora dels habitatges 
de Les Planes i la seva eficiència energètica”, dins el marc del 
projecte REC (Rehabilitació Energètica de Comunitats), que 
aborda la problemática de la pobresa energètica.

Inicialment es realitza una prospecció visual dels 483 habitatges 
del barri, establint un primer ordre d’intervenció, que situa el 
36% d’habitatges en risc de precarietat. Per als casos de més 
risc es realitza un estudi exhaustiu a nivell físic, energètic, social, 
mèdic i econòmic (metodologa RELS), i s’instal.len sensors de 
temperatura, humitat, i qualitat de l’aire, per comprendre el 
funcionament dels habitatges. 

Posteriorment s’el.laboren les diferents propostes, 
desenvolupades per veïns en situació d’atur a través dels Plans 
d’Ocupació, que es centren en la rehabilitació energètica i 
la millora de l’habitabilitat dels habitatges mitjançant petites 
accions: aïllament tèrmic, captació solar passiva, estanqueïtat 
de finestres, o sistemes de control de l’aire viciat.

El projecte REC aborda l’empoderament i la participació 
ciutadana desde tres perspectives complementaries. En primer 
lloc s’ofereix una formació en rehabilitació energètica per tal de 
reincorporar als veïns en situació d’atur al món laboral (del 21% 
d’atur registrat, el 22,5% prové del sector de la construcció). 
En segon lloc es potencia l’activitat local de tallers i petits 
negocis familiars. Per últim, es desenvolupen instruments 
que enriqueixen l’intercanvi de coneixement entre universitat i 
comunitat.

La gestió del projecte es treballa desde diversos àmbits i 
disciplines. L’equip de Recerca-Acció vinculat a la universitat és 
l’impulsor del projecte, mentre l’Ajuntament aporta els recursos 
necessaris per a la seva viabilitat.
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COL·LABORADORS

  Jose Luís Oyón (doctor arquitecte, professor ETSAV i tutor del projecte PASaPAS)
  Coque Claret (arquitecte, projecte metodologia RELS, professor ETSAV)
  Dani Calatayud (arquitecte, projecte metodologia RELS, professor ETSAV)
  Roger Tudó (arquitecte, professor ETSAV)
  Joan Puigdomenech (Regidor Mediambient Ajuntament Sant Cugat)
  Francesc Serra (director Pla de Barris Les Planes)
  Anna Bordes (Pla de barris)
  Xavier Salat (operari Pla d’Ocupació)
  Pedro Vergara (operari Pla d’Ocupació)
  Oriol Garcia (operari Pla d’Ocupació)
  Ana Domínguez (arquitecta Pla d’Ocupació)

  

ENTITATS, TALLERS I INSTITUCIONS

  Ajuntament de Sant Cugat
  Pla de Barris de Les Planes
  Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat
  Servei d’infermeria de les Planes (Mútua de Terrassa)
  Casal de Les Plans
  Casal Infanil de Les Planes
  UPC
  ETSAV
  TAPPud (taller ETSAV)
  Metabolisme Urbà (optativa ETSAV)
  Fundació Engrunes
    

EMPRESAS

  Instrumentos Testo
  AkzoNobel
  Sikkens
  Grup Giró
  Aislux
  Concaba 99 

Lloc: Les Planes, Sant Cugat del Valles 

 www.pasapaslesplanes.cat
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