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Aquest 2022 està previst que finalitzin totes les accions de rehabilitació vinculades al
Pla Patrimonial [2], a través de les quals s?han transformat sis de les onze seus que el
COAC té desplegades al territori.

Es tracta de les seus de Girona, Tarragona, Lleida, la Seu d?Urgell, Vic i Barcelona, a
les quals s?han destinat 3.877.500 € per a l?adequació d?espais, l?actualització
d?instal·lacions, les millores en accessibilitat i salut i la rehabilitació de façanes i cobertes,
d?acord amb les necessitats detectades en un informe tècnic realitzat.?

El Pla Patrimonial, aprovat en Assemblea General el maig de 2018, ha permès invertir
recursos per a la rehabilitació i renovació dels nostres edificis, una acció necessària per
mantenir-los al dia i un exercici de responsabilitat envers el patrimoni, després de deu
anys durant els quals no s?havien pogut realitzar accions com a conseqüència de la crisi
econòmica.
Promoure la cultura de la rehabilitació
Així doncs, en uns anys clau de promoció de la Renovació Urbana i amb l'activació dels
fons NextGeneration, el COAC vol posar en valor el seu programa de rehabilitació com a
exercici de pedagogia envers la societat, per adequar els edificis i espais de treball a
les prestacions del segle XXI i respondre als reptes d?arquitectura sostenible i de
milloradel benestar i la salut de les persones.??
Consulta les intervencions de les diferents seus:
· SEU DE TARRAGONA
[3]· SEU DE GIRONA [4]
· SEU DE LLEIDA [5]
· SEU DE LA SEU D'URGELL [6]
· SEU DE VIC [7]
· SEU DE BARCELONA [8]
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