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SOCIS FUNDADORS:

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

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 DE PRL PALETERIA (20 h.). Del 25 al 28 de juny 
de 2018.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS MUNTATGE BASTIDES MÒBILS (8 h.). Dijous 21 de 

juny de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE CARRETONS ELEVADORS (8 h.). Dimarts 26 

de juny de 2018.
MÉS INFORMACIÓ

- CURS D’OPERARI DE PLATAFORMES ELEVADORES (8 h.). 
Dimecres 27 de juny de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

- LEAN CONSTRUCTION: COM MILLORAR LA PRODUCTI-
VITAT EN LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES. 
Del 19 al 26 de juny de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ. Del 30 
d’octubre de 2018 al 22 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU GESTIÓ DEL PROJECTE I OBRA. Del 14 de se-
tembre al 30 de novembre de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU BIM MANAGER. Del 23 d’octubre de 2018 al 4 
de juliol de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
SEGONS LA ISO 50.001. Del 25 d’octubre de 2018 al 20 de 
juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU QUANTITY SURVEYING. Del 9 de novembre de 
2018 al 12 d’abril de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

POLÍTIQUES DE REHABILITACIÓ 

AL SUD D’EUROPA  

Amb aquest títol, el Born Centre de Cultura i Memòria (Bar-

celona) acollia –el passat 25 d’abril- una jornada de presen-

tació i debat que, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona 

i amb col·laboració amb altres entitats (Grup de Gestors 

d’Habitatge Públic, AVS gestores Públicos, i Registradores 

-

nançament per a la renovació de l’habitatge a la vegada que 

fer d’àgora sobre els potencials d’escalabilitat i transferibilitat 

a escala transfronterera. 

A més de les ponències, l’acte principal va girar entorn a una 

taula rodona (‘Polítiques proactives de renovació d’habitatges 

amb impacte social’) representada per set professionals que 

venien de diversos països de l’arc mediterrani: Espanya,  Grè-

cia, Itàlia i Portugal: així, Barcelona, per exemple, va repassar 

diferents iniciatives innovadores que ja s’estan posant en pràc-

-

habilitar l’interior dels seus habitatges; la Borsa de lloguer per 

complexitat. Lisboa, va exposar algunes iniciatives de regene-

-

sos de reducció de consum energètic. Grècia, va fer un retrat 

de la situació de l’habitatge en aquesta banda d’Europa: empi-

tjorament de l’estat del parc immobiliari o manca de polítiques 

publiques d’habitatge. Des d’Itàlia arribaven els projectes de 

la Fondazione Housing Sociale on s’impulsen, per exemple, 

20.000 habitatges per a persones que no es poden permetre 

un habitatge del mercat. Finalment, des del Colegio Español 

de Registradores de la Propiedad, subratllaren la importància 

obra o es realitza una transacció.

L’Europa de l’Est també hi va estar present: l’ONG Habitat 

for Humanity va explicar els projectes de rehabilitació en 

aquesta zona d’Europa on hi ha grans parcs d’habitatges 

construïts abans de 1980 i on són habituals els casos de 

pobresa energètica.

LLEGIR MÉS

CONVOCATÒRIA ALS AJUTS A LA 

REHABILITACIÓ 2018  

El passat 18 de maig, l’alcaldessa Colau va presentar la nova 

convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, una edició 

que es caracteritza per la vinculació dels ajuts a l’índex de 

preus de referència de preus del lloguer com a mesura contra 

per la complexitat socioeconòmica queden fora de les convo-

catòries ordinàries. Entrant al detall, però, la principal novetat 

d’aquesta convocatòria, és que, dels habitatges que optin a 

aquest ajut i que es destinin al lloguer, el preu que els propie-

taris podran demanar s’haurà de cenyir a l’índex de referència 

de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Una altra dada important: en aquesta convocatòria (que ex-

clou els habitatges d’ús turístic) els pisos destinats al lloguer 

mantenen les mesures de protecció dels llogaters de les con-

vocatòries anteriors, així com continuar mantenint les mateixes 

condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació 

anys. Tampoc podem deixar de mencionar la Borsa de Lloguer 

de Barcelona, que li dóna l’opció als propietaris que tinguin 

habitatges buits a poder optar a les subvencions si inclouen 

l’habitatge en aquest programa. A més, l’apartat Pla de barris 

ajuts de les convocatòries ordinàries. I, també, es consoliden 

els ajuts per a la rehabilitació dels interiors dels habitatges. 

Finalment, un petit balanç: el 2017 es van sol·licitar 1.501 sub-

vencions per a rehabilitacions d’habitatges, i es van tramitar 

821 sol·licituds per a rehabilitar habitatges de famílies en si-

tuació de vulnerabilitat. L’any 2018, la inversió prevista per a 

la rehabilitació és de 42,5 milions d’euros, que indirectament 

provocarà una inversió privada del conjunt de les comunitats 

de veïns de 120 milions d’euros. 

Recordeu, també, que poden presentar-se les respectives 

s’hagi exhaurit la partida pressupostària assignada).

   

LLEGIR MÉS

FORMACIÓ

UNIÓ EUROPEA

L'Ajuntament de Barcelona implementa l’Estratègia de 

Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix Besòs, 

en el marc del Programa Operatiu FEDER de 

Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020

El període d’implementació és 2014-2020

L’import total subvencionable és de 30M€, 

amb un 

.

Les actuacions, adreçades a millorar les 

condicions de vida de la ciutadania, s’agrupen 

en 4 dels Objectius Temàtics del Programa 

Operatiu de Creixement Sostenible:

 · Tecnologies de la Informació (OT2)

 · Economia baixa en emissió de carboni (OT4)

 · Conservar i protegir el medi ambient i 

 · Promoure la inclusió social i lluitar contra la 

pobresa (OT9)

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/edusi

barris que pertanyen als 

tres districtes de l’àmbit 

del riu Besòs:

Districte de Nou Barris:

 1 Ciutat Meridiana

 2 Vallbona

 3 Torre Baró

 4 Roquetes

 5 Trinitat Nova

Districte de Sant Andreu:

 6 Trinitat Vella

 7 Baró de Viver

 8 Bon Pastor

Districte de Sant Martí:

 9 Verneda - La Pau

 10 Maresme - Besòs

UNA MANERA

DE FER EUROPA

Font: Vicente Zambrano González/ Direcció Imatge i Serveis Editorials-Ajuntament de Barcelona.

L’EDUSI - Eix Besòs preveu l’execució de diverses actuacions en 

els 10 barris de l’àmbit en el període 2014 - 2020, amb una inver-

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aques-

tes actuacions s’emmarquen en 4 dels Objectius Temàtics del 

Programa Operatiu de Creixement Sostenible: Tecnologies de la 

Mentre el mes passat explicàvem les línies d’actuació previstes en 

l’àmbit de l’OT2 (Tecnologies de la informació), aquest mes des-

taquem que l’objectiu de les operacions emmarcades en l’OT4 de 

l’EDUSI (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots 

els sectors) és fomentar la mobilitat urbana sostenible mitjançant 

el transport urbà net, la millora del transport col·lectiu i de la xar-

xa viària, el transport ciclista, els vianants, la mobilitat elèctrica o 

el desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies 

netes. Concretament, l’EDUSI busca augmentar el percentatge 

de superfície de l’Eix Besòs destinada a vianants i bicicletes per 

equilibrar-se amb la resta de la ciutat, així com augmentar el nom-

bre de persones que es desplacen de maneres sostenibles amb 

-

tjada de carboni). El pressupost total destinat a aquest Objectiu 

Temàtic és de 7,5 milions d’euros.

Les línies d’actuació previstes en aquest camp són:

la connectivitat de vianants i ciclista de l’àrea urbana.

mesures de mobilitat sostenible als polígons d’activitat econòmi-

ca de l’àrea urbana per millorar la seva permeabilitat i connexió 

amb els teixits veïns.

trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic 

OBJECTIU TEMÀTIC 4 (OT4): AFAVORIR EL PAS A UNA 
ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN TOTS ELS SECTORS

DESTACATS

NOTÍCIES

LA GRAN VELLA ALIADA PER A NO PUJAR ESCALES 

L’ascensor compleix una funció social i és, sens 

dubte, el mitjà de transport més utilitzat de mane-

ra quotidiana. Les noves tecnologies, a més, ho 

fan confortable i segur, molt segur.

La necessitat d’elevar les coses i aconseguir-

les situades en punts elevats és antic com els 

temps i trobaríem exemples en civilitzacions com 

l’Egipte, l’Imperi Inca o l’Azteca, amb les seves 

ginys i mecanismes que permetien el moviment i 

elevació dels pesats blocs de pedra.

Anys més tard, l’aparició de la màquina de vapor 

(1784) i el canvi de les cordes de cànem pels 

cables d’acer, van donar l’impuls perquè els pri-

mer elevadors (1800) veiessin la llum, com per 

exemple, els utilitzats en les mines de carbó o 

amb l’arribada dels primers impulsats pel sistema 

de pinyó-corona.

Molt rarament eren utilitzats per pujar o baixar 

persones, per temes de seguretat, ja que la cai-

guda d’aquests elevadors era bastant freqüent.

Va ser l’any 1854, quan un enginyer, Elisha Graves 

Otis, durant l’Exposició Universal a New York, es 

va pujar a una plataforma carregada de mercade-

ries i la va elevar a una certa alçada tallant, segui-

dament, la corda que la sostenia. La sorpresa de 

tots els assistents va ser que la plataforma, lluny de 

precipitar-se contra el terra, va baixar lentament. El 

Sr. Graves Otis havia inventat l’ascensor.

Des d’aquell moment, l’ascensor va passar a 

ocupar vital importància en el desenvolupament i 

urbanisme de les ciutats i en la construcció dels 

El primer ascensor de passatgers es va instal·lar 

a Broadway l’any 1857 i donava servei a cinc 

plantes. Vint anys més tard es va instal·lar el pri-

mer a Madrid (calle de Alcalá,5) i en el document 

de venda el seu preu va ser de 2.500 duros. A 

se’n va instal·lar un al Passeig de Sant Joan, 84. 

L’empresa instal·ladora fou la prestigiosa Enri-

que Cardellach. 

Els ascensors eren considerats un article de 

luxe.L’eufòria pel canvi de segle va ser un punt 

promogut pel Pla Cerdà, ja va ser imparable.

Així, va ser la profunda transformació de 

l’Eixample barcelonès on conjuguen el disseny 

incorporar el transport vertical.

La creativitat dels arquitectes amb la idea de 

-

tèntiques joies: la fabricació de cabines amb de-

corats i proteccions amb forja, vidrieres gravades 

i emplomats, que afortunadament es troben avui 

dia catalogats i protegits per les Administracions.

L’ascensor actualment ocupa un lloc destacat 

-

bilitat de les persones, millorant la seva qualitat 

de vida; per aconseguir aquest objectiu, el sec-

tor i els fabricants s’han bolcat en la renovació 

del disseny i innovació tecnològica, millora de 

-

tacions de màxim confort, per donar resposta i 

solucions a les ciutats del futur.

Font: Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya GEDAC

Font: Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya GEDAC

a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida: redacció i execució de les mesures integrals 

d’urbanització que redueixin el trànsit, seguint l’estratègia urbana de foment de la mobilitat sostenible, 

mitjançant el disseny urbà orientat a la recuperació per les persones de l’espai públic procedent de les 

vies de pas, mitjançant el nivell únic i l’ús compartit.

El projecte EDUSI Eix Besòs va ser escollit en el marc de la primera convocatòria per a la selecció 

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 l’eix 2 “Desenvolupament 

-

ment Regional).

Per a més informació podeu consultar la pàgina web edusi.barcelona o bé enviar un correu electrònic 

a infoedusi@bcn.cat

DESTACATS


