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SOCIS FUNDADORS:

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

CAATEEB

- 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 DE CAP D’OBRA. Del 26 d’octubre de 2018 al 23 
de febrer de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

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

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PROPERTY MANAGEMENT. GESTIÓ 
D’ACTIUS IMMOBILIARIS. Del 7 de novembre de 2018 al 29 
de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE FACILITY MANAGEMENT. Del 8 de novembre 
de 2018 al 13 de juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

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

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER PROJECT MANAGER EN EDIFICACIÓ I URBA-
NISME. De l’1 de març de 2019 al 26 de gener de 2020.

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 DE PRL PALETERIA (20 h.). Del 23 al 26 de juliol 
de 2018.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS  (40 h.). Di-

marts i dijous, del 4 de setembre al 16 d’octubre de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADES  (8 h.). Dijous 26 de 

juliol de 2018.
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE SEGURETAT EN ATMOSFERES EXPLOSIVES  
(6 h.). Divendres 20 de juliol de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

SETMANES DE L’ENERGIA, A CASA 

NOSTRA I A EUROPA   

Al llarg del passat mes de juny van coincidir en l’agenda la 

Setmana de l’Energia 2018 (a casa nostra, organitzada per 

l’Institut Català de l’Energia, i amb l’estreta col·laboració de 

les diputacions de les 4 comarques catalanes, el CILMA de 

Girona i més de 100 municipis), i la Setmana Europea de 

l’Energia Sostenible (Brussel·les, principalment). A grans 

trets, ambdues cites van compartir l’objectiu de sensibilitzar 

o, dit d’una altra manera, a transmetre una nova manera de 

pensar i viure l’energia i que les persones prenguin cons-

ciència de la importància que té optimitzar l’ús dels recursos 

energètics i de tots els avantatges que suposa viure en un 

Per part catalana, i sota l‘eslògan ‘Tu tens l’energia, tu tens el 

poder!’ es van desplegar 247 activitats a més de 125 munici-

pis distribuïts arreu del territori català (de fet, hi ha activitats 

tallers, col·loquis, activitats, o jornades tècniques centrades 

en temàtiques especialitzades.  

D’altra banda, i fent un canvi de latitud, a Brussel·les, 

l’anomenada EUSEW 18 (acrònim en anglès, de l’European 

Sustainable Energy Week) va realitzar més de 60 sessions i 

va registrar 2.500 participants. Enguany, i sota el lema ‘Lead 

the clean energy transition’, les jornades van comptar amb 

una conferència inaugural a càrrec de Miguel Arias Cañete, 

comissari europeu d’acció per al Clima i l’Energia; la cerimò-

nia de lliurament de premis sobre Energia Sostenible; un de-

bat amb ambaixadors; un ‘punt de trobada’ de treball en xar-

un Energy Lab on es podien presentar projectes davant un 

grup d’experts  o reunions sota el lema Energy One2One, per 

a citar algunes de les múltiples facetes interactives d’aquesta 

trobada europea anual. 

ICAEN            UE

CONVOCATÒRIA 2018 D’AJUTS 

PER A REHABILITAR EN MATÈRIA 

D’ACCESSIBILITAT EDIFICIS DEL 

PARC PÚBLIC D’HABITATGES

2018) per a presentar sol·licituds per a les subvencions des-

tinades a la millora de l’accessibilitat i al coneixement de 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Enguany, la dotació té 

un pressupost d’1 milió d’euros. 

Per a més informació, la convocatòria té tres línies d’actuació:

d’accessibilitat (instal·lació o adaptació d’ascensors, remun-

tadors, rampes, grues que permetin l’accés de persones amb 

discapacitat als elements comuns, elements d’informació, vi-

deoporters, etc).

d’habitatges (ITE).

-

supost protegible de cada actuació, establint-se uns topalls 

màxims. Com a novetat principal respecte la convocatòria de 

l’any anterior, pel que fa a la realització dels Informes d’ITE i 

del doble l’import màxim subvencionable per entitat, que passa 

a ser de 36 euros per a l’informe de la ITE, i de 50 euros per a 

NOTA: el règim de concessió és el de concurrència compe-

titiva, és a dir que les sol·licituds es valoren en funció d’una 

puntuació segons la seva prioritat. 

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

Un dels trams més bonics del Rec Comtal. Font: BIMA/Ajuntament de Barcelona/Ecologia Urbana. 

L’objectiu de les operacions emmarcades en l’OT6 de l’EDUSI 

(

recursos) és rehabilitar zones verdes i altres àrees urbanes pa-

trimoni natural de les ciutats, en particular les d’interès turístic, 

així com les actuacions de dinamització i divulgació del patri-

moni natural i cultural. Concretament, l’EDUSI se centra en els 

10 barris de l’Eix Besòs (Districte de Nou Barris, Sant Andreu i 

Sant Martí), on es preveu l’execució de diverses actuacions en 

el període 2014 - 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i 

-

l’objectiu de les operacions emmarcades en l’OT6 és millorar i 

fomentar el Besòs com a espai de qualitat ambiental i patrimonial, 

així com augmentar el nombre d’usuaris participants en les activi-

tats lúdiques, culturals, esportives que tenen lloc a l’àmbit del riu. 

El pressupost total destinat a aquest Objectiu Temàtic és de 8,4 

milions d’euros.

Les línies d’actuació previstes en aquest camp són:

actuacions de diversa índole amb un elevat grau de participació 

social i integració de les entitats i empreses de la zona al llarg 

vida. S’integren mesures dirigides a la seva revalorització com 

a espai lúdic, esportiu, d’intercanvi ciutadà i de divulgació de 

valors. 

per al seu ús cívic, en el seu valor de ser el principal ecotò de la 

ciutat unint el riu amb el mar, la muntanya i l’urbs, respectant i 

fent-ho compatible amb el seu valor com a espai natural.

-

tuacions de l’EDUSI Eix Besòs s’emmarquen en 4 dels Objec-

tius Temàtics del Programa Operatiu de Creixement Sostenible: 

-

CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I PROMOURE 

L’EFICIÈNCIA DELS RECURSOS

NOTÍCIES

DE LA REHABILITACIÓ A REGENERACIÓ URBANA - UN NOU MODEL 

DE FINANÇAMENT 

Arran de la presentació del Pacte Nacional per 

trobada-taller per a realitzar aportacions de cara 

a la regeneració urbana i transformació de ciu-

tats, pobles i barris, amb criteris de sostenibilitat 

econòmica, social i ambiental.

El passat 18 de maig es va celebrar la jornada 

-

juntament pel Gremi de Constructors d’Obres 

d’Infraestructures.

La jornada, portada a terme a la seu del Gremi, 

va tenir per objectiu debatre sobre els diferents 

reptes que es plantegen per a assolir una neces-

sària regeneració urbana del territori, entenent 

per regeneració urbana com la consecució d’un 

desenvolupament urbà intel·ligent i inclusiu, ten-

int en compte els diferents criteris de sostenibili-

tat econòmica, social i ambiental.

Així mateix, aquest taller va estar emmarcat dins 

del debat existent al sector en relació al Pacte Na-

encara en procés d’elaboració, pretén conformar-

se com un instrument polític per a transformar els 

entorns urbans, adoptant també els criteris propis 

del concepte de regeneració urbana.

En aquest context i amb l’objectiu de debatre 

possibilitats i solucions, la sessió va comptar 

amb una gran diversitat de personalitats del sec-

tor, com Lluís Comerón, president del Consell 

Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CS-

CAE); Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora 

Urbana de la Generalitat de Catalunya; Josep 

Armengol, subdirector general d’Acció Territorial 

i de l’Hàbitat Urbà de la Generalitat de Catalun-

ya; Aurora López, gerent adjunta d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Barcelona, i Josep M. Montaner, 

regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelo-

na, entre d’altres.

Donada la benvinguda als assistents, la jornada 

va començar amb una taula rodona d’experts per 

a debatre sobre l’impacte social de la regenera-

ció urbana, per després fer-se una presentació 

del programa EuroPACE, adaptació europea del 

PACE (acrònim de l’anglès Property Assessed 

Clean Energy) dels Estats Units. Aquest programa 

representa un model d’èxit que ofereix als propie-

-

Posteriorment, la jornada va continuar amb una 

segona taula rodona d’experts on es va debatre 

conclusions comunes i la cloenda de la jornada.

Font: Gremi de Constructors

Font: Gremi de Constructors d’Obres.

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 

Urbà Sostenible -

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

a infoedusi@bcn.cat

DESTACATS

15ª EDICIÓ DELS PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2018  

en què el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona va fer públic els guanyadors d’aquesta quinzena edició. S’hi van presentar 94 

Els premis estan estructurats en sis categories: la primera és la distinció per a la direcció d’execució de l’obra (en aquest apar-

control de l’operació immobiliària en el seu conjunt (dues candidatures presentades); els coordinadors de seguretat han estat 

els protagonistes de la tercera categoria (amb 5 participants), que precisament ha volgut destacar aquells que han excel·lit 

en la contribució per a aconseguir unes millors condicions de treball en l’obra; en la quarta, que fa referència a la innovació, 

es van premiar aquells professionals que precisament l’hagin impulsat en productes, materials, sistemes constructius d’obra, 

També hi va haver, per tercer any consecutiu, un apartat dedicat als treballs d’investigació, recerca o desenvolupament que 

LLEGIR MÉS


