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SOCIS FUNDADORS:

CAATEEB

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL DE 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS. Del 19 de maig de 2018 al 
23 de febrer de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

- REHABILITACIÓ EN FAÇANES I COBERTES. Del 22 de 
maig al 3 de juliol de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- GESTIÓ URBANÍSTICA. CAS PRÀCTIC DE PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA. Dissabte, 2 de juny de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- CÀLCULS SENZILLS D’ESTRUCTURA PER A OBRA DE 
REHABILITACIÓ. De l’11 de juny al 2 de juliol de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- IMPLANTACIÓ D’ASCENSORS EN EDIFICIS EXISTENTS. 
Del 13 al 20 de juny de 2018

MÉS INFORMACIÓ

- LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES DE REHABI-
LITACIÓ I ENDERROCS. Del 20 de juny al 10 de juliol de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- LA GESTIÓ DEL DESPATX DEL DIRECTOR D’EXECUCIÓ 
D’OBRA . Dijous, 28 de juny de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de 

forma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gra-

tuïts). Són places limitades; reserveu la vostra al telèfon 932 

659 430 o bé al correu electrònic formacio@gremi-obres.org

- CURS MESURES PREVENTIVES TREBALLS ALÇADES 
(8 h.). Dimarts 29 de maig de 2018.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS ACCESSIBILITAT UNIVERSAL (60 h.). Del 2 al 25 

de juliol de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE SEGURETAT EN ATMOSFERES EXPLOSIVES 
(6 h.). Divendres 25 de maig de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS D’OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES 
“LS” (8 h.). Dimarts 29 de maig de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

VOLS FER 
UNA VISITA 

PERSONALITZADA?

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

BREUS

EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 

DOTA AMB 18,2MEUR ELS AJUTS 

A LA REHABILITACIÓ 

El passat 9 de març s’aprovava –a través de Reial Decret- el 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, document que té dos 

grans objectius: d’una banda, contribuir a l’increment del parc 

d’habitatges  en règim de lloguer, i fomentar la rehabilitació i 

regeneració urbana i rural. 

I per aquest motiu, inclou en les seves àrees estratègiques 

regeneració i renovació urbana i rural.    

En la presentació del Plan, el ministre de Fomento, Iñigo de 

la Serna, va anunciar que el pressupost d’ajuts a la rehabili-

Cal subratllar que, per primer cop, aquests ajuts inclouen vi-

vendes unifamiliars (12.000 euros de subvenció máxima) i 

màxima). 

A més, i segons va indicar el titular de la cartera de Fomento, 

aquestes subvencions es concediran preferentment a habi-

tatges amb antiguitat anterior a 1996, actualitzant així la data 

-

menta respecte d’actuacions anteriors, els ajuts a la rehabi-

litació, amb caràcter general del 35% al 40% de la inversió.

LLEGIR MÉS

INCREMENT EN LES SOL·LICITUDS 

D’ITE A BARCELONA PROVÍNCIA 

Aquest mes d’abril llegíem a la premsa diverses bones notícies 

en relació a la rehabilitació arquitectònica; a Barcelona, al llarg 

dels primers mesos de 2018 es reactivaven les peticions de 

-

ríode de temps, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

de Barcelona (CAATEEB) ha rebut gairebé 1.500 sol·licituds 

per a realitzar aquesta mena d’ITV; un examen que han de 

abans de 1972 i les cases unifamiliars compreses entre 1901-

1930, i que es van incloure a partir de 2016. En aquest sentit, 

l’augment de la demanda de peticions per a realitzar les ITE és 

fruit de l’enviament de cartes informatives als propietaris de vi-

vendes de més de 45 anys per part de l’Agència de l’Habitatge 

de l’Agència d’Habitatge, que l’any passat va tramitar un 54% 

més de peticions d’ITE respecte de 2016. Per la seva part, el 

llarg de 2017- un 11% més de vivendes destinades a grans 

milions de metres quadrats. Recordem que les ITE les ha de 

o arquitecte tècnic), i en aquesta avaluació es fa un diagnòstic 

del seu estat de conservació. I els resultats d’aquest informe 

avisen de les obres que cal executar en la propietat perquè 

aquesta quedi en condicions òptimes d’habitabilitat.    

LLEGIR MÉS

Barcelona va obrir per primera vegada al públic un històric túnel 

que connecta la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella (Sant Andreu) 

amb la de la Trinitat Nova (Nou Barris). Aquesta infraestructura de 

300 metres de longitud –que va portar durant 70 anys aigua entre 

aquests dos àmbits - creua subterràniament una de les artèries 

convertirà a partir d’ara, en un conjunt patrimonial de primer ordre 

de la història del proveïment de l’element líquid de la ciutat.  

Endinsant-nos una mica en la història d’aquestes instal·lacions 

veiem que ja fa un segle, l’arquitecte Pere Falqués rebia l’encàrrec 

-

pulsar-la en sentit ascendent –a través d’aquesta galeria- cap a 

l’altra Trinitat. Arribada en aquest punt àlgid, s’emmagatzemaria 

en un dipòsit de més de 10.000m3 de capacitat i, una vegada 

potabilitzada (clorada), subministrar-la gràcies a una xarxa de 

conduccions i aqüeductes a la resta de la ciutat, principalment 

als barris de menys cota de Barcelona.    

Precisament en aquests dos cossos principals, a més del túnel, 

és on s’ha realitzat aquesta tasca d’adecentament i recuperació 

del patrimoni urbà; treballs en què hi han participat tres estudis 

d’arquitectes (Seguí Arquitectura SLP, que s’ha encarregat de la 

rehabilitació patrimonial dels immobles i del túnel); RGA Arqui-

tectes SLP (equip encarregat de l’adequació interior i del pavelló 

-

ble del paisatgisme.

Comencem, doncs: l’equip Seguí Arquitectura, ubicat al Poble-

nou, ens fa una composició de lloc per a situar-nos: l’anomenada 

Casa de l’Aigua la conformen tres peces arquitectòniques: una 

primera, que és el dipòsit, i fa de vertader basament del conjunt; 

-

da; mentre que l’última part és la destinada a la higinietzació (en 

aquest cas, cloració) de les aigües. 

D’aquí ja passem al nivell soterrani, on se situen la cambra de 

claus i el túnel d’interconnexió amb l’altra casa de l’aigua, la de 

la Trinitat baixa (Vella, per a ser més correctes).   

L’aportació de Seguí Arquitectura, doncs, ha consistit en la reha-

bilitació estructural de les voltes del dipòsit, la transformació de 

la coberta enjardinada com a nova zona d’estar, i la restauració 

i consolidació de tot el conjunt. Amb aquesta actuació s’habiliten 

els diferents espais interiors per als nous usos com a equipa-

ment de barri.

I s’ha fet així per a mantenir, potenciar la imatge i els valors 

arquitectònics de la preexistència industrial millorant les seves 

d’una nova funció i vigència. 

Per la seva banda, l’equip d’RGA, tenia l’encàrrec de rehabilitar 

a adequar-lo a un ús de sala de barri polivalent. En aquest cas, 

el conjunt arquitectònic és el format pels dos pavellons de la 

Trinitat Nova, separats uns 10 metres; dos cossos que estan 

inscrits en un àmbit tancat que forma la coberta d’un grau dipòsit 

d’aigua soterrat. 

Així, l’estratègia principal de la proposta del despatx terrassenc 

s’ha basat en la col·locació d’un element cobert entre els dos 

pavellons, amb el resultat de poder establir una bona connexió 

entre ells i amb aquest dipòsit a què fèiem menció; un element 

arquitectònic que acull un nucli de serveis, escales i ascensor. 

RGA, en el seu informe, destaca la decidida voluntat per a optar 

per la fusta. I en aquest punt, defensen que 

-

. 

Així, 

. 

Ecoestratègia 

Com que aquest projecte d’adecentament apor-

ta, a més de la recuperació històrica, una visió in-

tegradora de l’espai, ha comptat amb una tercera 

estratègia d’intervenció -en aquest cas a nivell 

paisatgístic i mediambiental- liderada pel Taller 

Sau. I aquí és molt important subratllar que el 

punt de partida ha estat entendre l’espai com un 

ecotò (espai de transició) entre un medi protegit 

i el medi urbà. 

El principal objectiu des d’aquest vessant de mi-

llora, ha estat transformar un espai tancat, frag-

mentat, en certa manera aïllat, i residual, en es-

que articuli el seu entorn i potenciï el valor històric 

i paisatgístic del lloc a través d’intervencions prò-

pies del paisatge del Parc Natural de Collserola.  

Per a posar alguns exemples d’aquesta ecoes-

tratègia, s’ha recuperat la secció de la vall per a 

a través del riu Besòs, reconnectar els barris de 

l’àmbit, unir-se a la xarxa de verds metropoli-

tans o posar en valor els elements històrics del 

lloc creant intercanvis més enllà de l’àrea me-

tropolitana.

O entrant al detall, s’ha optat per a fer petites 

-

des amb murs de gabions i terra armada (cons-

trucció en sec) que integren 30 horts a l’àmbit i 

donen accés a peu pla a l’interior del dipòsit, fu-

tur Centre d’Interpretació de l’Aigua i d’educació 

ambiental; o, també, no podem deixar de banda 

la minimització de l’ús de paviments durs i la na-

turalització de l’espai a través de l’ús d’espècies 

autòctones disposades estratègicament per a 

recrear diversos dels ecosistemes presents a 

l’àmbit de Collserola.  

I un últim apunt: el fet que ara s’hagi ‘desvetllat’ 

aquest patrimoni històric de la ciutat i s’obri al 

públic a través de visites guiades, respon, en 

de l’Aigua 2018-2019, un programa d’activitats al 

voltant de l’aigua, en ple debat sobre la munici-

palització d’aquest bé públic, i amb la vista posa-

da en el canvi climàtic.  

FORMACIÓ

LES DUES TRINITATS, UNIDES PER ‘L’AIGUA’

DESTACATS

NOTÍCIES

OBJECTIU TEMÀTIC 2 (OT2): MILLORAR L’ACCÉS, L’ÚS I LA QUALITAT 
DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Les actuacions que s’estan desenvolupant a l’Eix 

Besòs en el període 2014 - 2020, amb una inver-

per part del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) impacten en 4 dels Objectius 

Temàtics del Programa Operatiu de Creixement 

Sostenible: Tecnologies de la Informació (OT2), 

amb un 15% del pressupost total; economia baixa 

en emissió de carboni, amb el 25%; conservar i 

dels recursos (OT6), amb el 28% i promoure la in-

clusió social i lluitar contra la pobresa (OT9), amb 

el 32% del pressupost total del projecte.

L’objectiu de les operacions a executar en el 

l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la in-

formació i la comunicació) és equilibrar l’escletxa 

digital de l’àmbit dels barris de l’eix Besòs, per tal 

de reduir el fracàs i abandonament escolar pre-

maturs, incrementar el desenvolupament econò-

mic basat en el comerç de proximitat, l’economia 

circular, social i tecnològica, augmentar les rendes 

familiars, disminuir el nombre de persones en risc 

d’exclusió social i millorar la qualitat de vida de la 

gent gran, equilibrant tots aquests valors a la resta 

de la ciutat. El pressupost total destinat a aquest 

Objectiu Temàtic és de 4,5 milions d’euros.

Concretament, es pretén donar resposta a un 

dels problemes detectats en els 10 barris de l’Eix 

Besòs, l’escletxa digital, i augmentar per tant el 

nombre de persones que fan servir Internet i acon-

segueixen gràcies a ell millorar la seva cohesió 

social i / o competitivitat en la recerca de feina, així 

com la de les empreses per a les que treballen, 

per equilibrar-se amb la resta de la ciutat. 

Les línies d’actuació previstes en aquest camp són:

l’escletxa tecnològica digital cobrint necessitats 

bàsiques dels diferents col·lectius contemplats 

en risc d’exclusió social (soledat en les perso-

nes grans; increment de l’ocupabilitat en les 

persones en atur; e-alfabetització de persones 

immigrants i qui ho necessiti) integrant i inten-

programes ja existents de solvència i èxit con-

trastat, al voltant dels drets socials, la promoció 

econòmica o l’Smart City. 

-

nia 01 “Tecnologia per a la integració” mitjançant 

la millora de tecnologia digital en activitats vin-

culades amb el desenvolupament econòmic, 

tecnològic que redueixen la seva competitivitat 

i als diferents col·lectius contemplats en risc 

d’exclusió social.

ser escollit en el marc de la primera convocatòria 

per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupa-

-

tjançant el Programa Operativo Plurirregional de 

España (POPE) que inclou el Programa Operatiu 

de Creixement Sostenible (POCS) i el Programa 

Operatiu de Creixement Intel·ligent (POCI); dins de 

Europeu de Desenvolupament Regional).

Per a més informació podeu consultar la pàgina 

web edusi.barcelona o bé enviar un correu elec-

trònic a infoedusi@bcn.cat


