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Imatge del mes:  

 
 
Dia de portes obertes al LIVING LAB LOW3, al Campus Sant Cugat, en el marc del programa   
48h OPEN HOUSE BARCELONA. 
 
 
23 d’octubre de 2011 
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Apreciats patrocinadors, col.laboradors i amics del LOW3, a continuació trobareu les últimes 
notícies sobre l’avanç del projecte LIVING LAB LOW3: 
 
 
48h OPEN HOUSE BARCELONA - Dia de portes obertes del LOW3 al Campus Sant Cugat.  
 
El Living Lab LOW3 de la UPC,  ha obert les seves portes al públic al campus de l’ETSAV a Sant 
Cugat del Vallès, durant l’esdeveniment 48h OPEN HOUSE BARCELONA, per a difondre al màxim el 
coneixement generat sobre arquitectura sostenible, eficiència energètica i energies renovables. 
 
Els estudiants van preparar la casa per a rebre visites i atendre al públic. Per als més petits es van 
organitzar activitats com la preparació d’un “Colacao solar”, escalfat a la cuina solar de la casa, 
simplement concentrant el sol, i la plantació d’enciams a l’horta ecològica de la casa, que es rega amb 
l’aigua grisa depurada de la casa i amb aigua de pluja.  
 
  
 

 

 
Els visitants a la casa, majoritàriament famílies de Sant Cugat, es podien informar sobre conceptes 
d’arquitectura bioclimàtica, l’ús de sistemes d’energia solar, el reciclatge d’aigües grises, la 
climatització eficient  i l’impacte que tenen els materials de construcció en el balanç ambiental d’un 
edifici.  
 
Un total de 200 persones van venir durant aquest dia de portes obertes, a visitar i conèixer el prototip 
LOW3, que actualment alberga una exposició sobre el funcionament de la casa, els seus sistemes, 
materials, i el mateix concurs Solar Decathlon Europe 2010.   
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Indústries REHAU, S.A., patrocinador oficial del 
LIVING LAB LOW3 2011-2012 
 
El LIVING LAB LOW3, com a plataforma d’educació i 
recerca en sostenibilitat, compta amb el suport 
d’Indústries REHAU, S.A., a través d’un conveni 
amb l’empresa. Indústries REHAU patrocina la posada 
en funcionament dels sistemes de clima i energia 
solar tèrmica i donarà suport durant un any a les 
activitats d’educació i investigació relacionades. 
Ferran Agúndez, Director de Tècnica d’Edificació per 
a Espanya i Portugal, afirma que “la col.laboració amb 
la Universitat en projectes pioners com el LOW3, és 
una gran oportunitat per a les empreses, de 
desenvolupar conjuntament solucions més eficients i 
sostenibles per a l’edificació.  
 
 
LIVING LAB LOW3 – KIC InnoEnergy e Intelligent 
Energy/10Action 

 
En el marc del Campus de l’Energia  de la UPC i del 
programa Europeu KIC InnoEnergy, ja s’està 
realitzant el segon curs LIVING LAB LOW3, un 
mòdul docent participatiu  per a l’educació en 
arquitectura, i un estil de vida més sostenibles. 
Es tracta de convertir LOW3 en “laboratori viu” 
d’idees i innovació,  amb la finalitat d’aconseguir un 
aprenentatge basat en l’experiència en els camps de 
l’eficiència energètica, els mecanismes bioclimàtics, 
els sistemes solars, la construcció sostenible i 
l’avaluació experimental de prototips. 
Actualment es treballa sobre conceptes de 
comunicació, plataformes virtuals d’aprenentatge i els PLE’s (Personal Learning Environments), 
alhora que es prepara l’ús de la casa com a habitatge experimental amb usuaris que l’habitin i 
avaluïn.  
 
En el marc del programa europeu Intelligent Energy – 10Action, gestionat per l’IDAE, per encàrrec de 
la Comissió Europea, amb la finalitat de convertir les cases solars del concurs SOLAR DECATHLON 
EUROPE 2010, en mòduls educatius per a un públic més ampli, estan previstes per als propers  mesos, 
més activitats formatives amb l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
Us convidem, com sempre, a seguir i participar en les activitats del nou LIVING LAB LOW3 de la UPC! 
 
 
Atentament, 
 

 
 
Torsten Masseck 
Director LIVING LAB LOW3_UPC 
 
LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu 
Tel.: 93 401 25 47 
www.low3.upc.edu 


