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SOCIS FUNDADORS:

VOLS FER UNA VISITA 

PERSONALITZADA?

info@obrabcn.cat
Escriu-nos un email a: 

BREUS

24MEUR PER A LA REHABILITACIÓ 

D’ÀMBITS VULNERABLES 

DE LA CIUTAT   

El passat 20 d’octubre vàrem assistir a una interessant pre-

sentació sobre els convenis de rehabilitació arquitectònica 

que s’estan gestionant des de l’Ajuntament de Barcelona en 

àmbits vulnerables de la nostra ciutat. 

-

cial i econòmic), quins són els suports tècnics i econòmics 

que acompanyen aquesta iniciativa d’adecentament urbà, o 

eixos temàtics). 

Aquesta iniciativa compte amb una dotació econòmica de 

-

extrema.   

BALANÇ DEL 48H 

OPEN HOUSE BARCELONA

CAATEEB

- POSTGRAU DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ PROFESSIONAL. 

MÉS INFORMACIÓ

- AUTODESK REVIT. NIVELL I. BIM (BUILDING INFORMA-
TION MODELING). 

MÉS INFORMACIÓ

- VALORACIONS IMMOBILIÀRIES. 

MÉS INFORMACIÓ

- INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURES PORTANTS (FORMIGÓ 
+ FÀBRICA) . 

MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

-

formacio@gremi-obres.org

- CURS DE TREBALLS EN AMIANT -

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS DE REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS.

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE PRL NIVELL BÀSIC (60h). Del 20 de novembre al 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TPC. PRL PINTURA

MÉS INFORMACIÓ

APCE

- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC. EDIFICIS 
DE CONSUM ENERGÈTIC GAIRABÉ NUL. 

MÉS INFORMACIÓ

FORMACIÓ

NOTÍCIES

RECORDEU QUE CAL REVISAR LES INSTAL·LACIONS 

DELS ASCENSORS 

Amb molt bon criteri preventiu, els companys del 

passar inspeccions reglamentàries obligatòries 

-

-

-

-

molt greu -

nes i pot originar danys en la instal·lació.

greu
de les persones o les coses, però ho pot ser en el 

-

sar una disminució en la capacitat d’utilització de 

la pròpia instal·lació.

lleu
com a greu ni molt greu.

lleus, que haurien d’estar resolts per a la propera 

desfavora-
ble
de sis mesos, a partir de la data d’inspecció, per tal 

que el titular de la instal·lació pugui esmenar-los.

suposa que l’aparell elevador pot quedar fora de 
servei amb la consegüent molèstia que això com-

-

censors instal·lats en comunitats de propietaris.

-

-

vadora a instàncies d’aquell) a l’organisme de control 

que haurà de realitzar una nova visita d’inspecció de 

segona visita”.

Actualment, a Catalunya ens trobem amb un nombre 

-

guretat i ens preocupa en gran mesura tant al sector 

en la gestió. 

Font: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Tot i que es tracta d’unes jornades de ‘portes obertes’ per a 

-

-

tunitat per a continuar observant i valorant la bona tasca de 

rehabilitació i remodelació duta a terme en els últims anys 

-

-

LLEGIR MÉS

Font: 48H OPEN HOUSE BARCELONA web

LA CASA FUSTER LLUEIX EL SEU ‘BLANC ORIGINAL’ 

DESTACATS

durada de sis mesos) d’adecentament extern de la ‘Casa 

-

pervisió administrativa i coordinació del consistori, ha comptat 

seu aspecte original sense alterar la seva estètica exterior, i 

color, l’erosió o la pèrdua de lluïssor que el pas del temps ha-

-

direcció d’execució. 

va realizar l’última ‘itv’ i es van detectar petites patologies cau-

-

d’escaladors.   

Fent un repàs d’aquesta ‘cara externa’, hi trobem la pedra 

-

ria de niangon 

Tot això, sense deixar de banda que les patologies que poden 

-

de restes d’humitat o escorrenties, etc.    

Abans Després

mètodes no agressius amb els materials existents mantenint la 

-

com per exemple alguns dels aplacats de marbre.  

-

o per l’ús de materials inadequats en anteriors intervencions, 

ornamentals amb motius vegetals sota balconada de la cinque-

consistir en el repicat de les parts malmeses, la recuperació de 

-

bre l’actuació va consistir en una neteja amb aigua a pressió 

-

d’acer inoxidable que subjecten les peces originals. A les lloses 

amb pintura al clor-cautxú amb tonalitat similar a la veladura 

-

-

degradació, per unes de noves de niangon  revestides amb el 

mateix acabat que les originals”.

ha polit, reparat i restaurat capitells, columnes, baranes, diver-

sos tipus de pedres, i elements de detall de l’emblemàtica obra 

polit les columnes de la part superior, que estaven elaborades 

brillantor i en molts capitells s’han tornat a modelar 

les parts malmeses. A l’hora de recuperar els volums 

ornamentals, cal destacar els de la corba que dóna 

del cinquè pis que ha estat reparada i restaurada, ja 

-

rents tipus de marbre, aquelles columnes de Coralito 

i entrant al detall, s’han ‘maquillat’ els cargols d’acer 

-

posició global d’aquesta bonica obra que tenim al cor 

Agraïments: Pedro Tojeiro, Núria Serrano, GCA, 

NaturSystem i Motllures i Pedra.

Font: foto façana:Casa Fuster. Fotos detall: Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

la Qualitat de Vida


