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VOL FER UNA VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

BREUS

FINANÇAMENT INTEL·LIGENT 

PER A EDIFICIS INTEL·LIGENTS: 

LA INVERSIÓ EN EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA EN EDIFICIS  

A principis de febrer, el Consell del Banc Europeu 

d’Inversions (BEI) va aprovar la creació d’un nou instrument 

-

juntament amb altres iniciatives polítiques de la UE per a 

de treball i ajudar a establir un mercat de renovació per a 

-

-

-

-

envolupament de projectes, ja que moltes llars adoleixen 

de les habilitats i la capacitat per a establir, implementar i 

LLEGIR MÉS

AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓ 

SOSTENIBLE  

des de la seva primera presentació i s’ha convertit –amb el pas 

del temps- en una de les eines de difusió més interessants de 

suport de diferents institucions públiques catalanes i recull i difon 

tota la informació sobre construcció i sostenibilitat que resulta 

útil, amb voluntat d’esdevenir un punt de trobada de totes les 

persones interessades en el tema. Així, i donant un cop d’ull als 

-

-

salut); la Mediateca (que és un repositori informatiu on s’hi arxi-

ven, en format text o vídeo) temes variats sobre aquest tipus de 

-

d’aquesta forma s’incrementa la informació qualitativa i quantita-

-

-

materials de la construcció), requisit indispensable per al compli-

                                      LLEGIR MÉS

CAATEEB

- POSTGRAU BIM MANAGER. 

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL 
DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS. 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS PRÀCTIC DE TAXACIONS IMMOBILIÀRIES. 
.

MÉS INFORMACIÓ

- GUIA PRÀCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURETAT. 
CAS PRÀCTIC. 

MÉS INFORMACIÓ

- INSPECCIONS ITE DIAGNOSI I TERAPÈUTICA D’EDIFICIS 
EXISTENTS. 

MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de 

for -

formacio@gremi-obres.org

- CURS ESPAIS CONFINATS (8h). de 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS OPERARI PLATAFORMES ELEVADORES (8h). -

 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADA (8h). 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS DE MUNTATGE DE BASTIDES MÒBILS (8h).

MÉS INFORMACIÓ

FORMACIÓ

LA NOVA FAÇANA DEL COAC S’ADAPTA ALS NOUS TEMPS...ECOLÒGICS  

DESTACATS

NOTÍCIES

LA FÀBRICA DEL SOL TORNA A ‘BRILLAR’  

equipament municipal dedicat a promoure l’acció 

col·lectiva per a la sostenibilitat, va reobrir les 

-

tònica, una millora que ha suposat una inversió 

-

consum de recursos, en confort i en salut. Així, 

les solucions aportades a la rehabilitació han in-

-

berta, tenint en consideració la tria de materials 

per a disminuir l’impacte ambiental. 

-

de la coberta; s’ha convertit tota la coberta en aljub, 

-

a més, l’automatització de persianes, canvis dels 

de qualitat de l’aire, les millores en la circulació de 

l’aire interior, millora de la caldera de biomassa i la 

recuperació de calor. 

-

A més, i amb la incorporació d’aquestes millores, 

-

-

pament amb accessibilitat i amb instal·lacions 

-

mentaris per a ciclistes, per a fomentar aquest 

de l’aire o els recursos naturals. 

Foto: Ajuntament de Barcelona

-

-

-

sentit, s’ha actualitzat el tancament, millorant les seves prestacions 

i amb la incorporació d’un nou sistema de ventilació natural i de 

-

-

participar, veiem que Rafael Moneo va felicitar el COAC per “un 

resultat molt satisfactori per a la professió en el seu conjunt i per a 

la ciutat”, alhora que lloava aquest -en certa manera- tribut que la 

COAC. 

-

-

-

Mansilla, va explicar com van enfocar l’objecte del 

-

reversible”.  I sempre, mantenint el respecte abso-

“és industrialitzada, però artesanal, la rehabilitació 

Per acabar amb les intervencions dels partici-

pants, recordar també la d’Albert Cuchí, que va 

aquesta intervenció arquitectònica “fem servir el 

relació amb el medi”. 

realitzar una obra que sota el lema “Renovem la 

-

tat, mantenir la solidesa, però també actualitzar les 

la reducció d’emissions.

com a promoció del valuós patrimoni de la ciutat 

i de la necessitat d’impulsar el seu manteniment, 

-

dicada a l’impuls de la renovació urbana (renova-

ciourbana.cat).

, 

un projecte europeu que reuneix ciutats i indústria 

-

port, per a proveir d’altres urbs amb idees valuo-

oportunitats per a replicar-ho. Així que, la idea és 

crear un mercat preparat per a aquestes solucions 

-

COAC/Gremi de Constructors
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-

Una mica d’història 

-

manufacturat a casa nostra, amb la construcció 

-

-

instal·lacions.   

-

truí la nova seu de la Catalana de Gas, donant-

combinar encertadament el parament llis amb 

l’arquitectura industrial del moment i que es feia 

servir per a remarcar els contorns de les obertu-

res, les cantoneres o la cornisa. 

-

-

és adquirida pel consistori barceloní i es posa 

en marxa una acurada rehabilitació. Aquí cal 

destacar que ja en aquests moments els treballs 

de remodelació els va fer una escola-taller de 

reutilitzar tot el que va ser possible, utilitzant ma-

terials reciclats, remodelant els elements que no 

-

-

lona i van fer possible que l’oferta expositiva 

d’aquesta nova instal·lació, contemplés tant el 

-

-

-

poració d’aquests nous equips de treball van fer 

que s’iniciés una nova rehabilitació per tal de millo-

-

Ajuntament de Barcelona
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