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A mitjan juliol rebíem 

un altre exemplar 

més de la bonica i ben 

cuidada publicació 

‘Coup de Fouet’ que 

elaboren els com-

panys de l’Institut Mu-

nicipal del Paisatge 

Urbà i la Qualitat de 

Vida (Ajuntament de 

Barcelona). Enguany, 

la revista bianual de 

la Ruta Europea del 

Modernisme arriba 

als seus 15 anys en 

actiu, i ja ha arribat al 

seu número 30. Per 

tant, i des de l’OBRA, 

els nostres millors 

desitjos a continuar divulgant el patrimoni arquitectònic mo-

dernista i afí arreu del Vell Continent i més enllà. 

Són “quinze anys ininterromputs de publicació” segons resa 

l’editorial d’aquest número 30, molta feina ben feta i de ri-

VOLS FER UNA VISITA 
PERSONALITZADA?

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

SOCIS FUNDADORS:

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.). Dimarts i divendres del 

25 al 28 setembre  de 2018.
 MÉS INFORMACIÓ

- CURS ESPAIS CONFINATS (8 h.). Divendres 28 de setembre 

2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE CARRETONS ELEVADORS (8 h.). Dimarts 25 

de setembre de 2018.
MÉS INFORMACIÓ

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

dres 28 de setembre de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

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

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 30 de 
maig 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 DE CAP D’OBRA. Del 9 de novembre de 2018 al 
8 de març 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. Del  9 de març de 2019 al 26 de gener de 2020.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

15 ANYS DEL ‘COUP DE FOUET’

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

Al llarg dels darrers mesos hem fet un repàs dels objectius i les línies 

d’actuació en les que es basa l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 

Sostenible i Integrat EDUSI – Eix Besòs, projecte que l’Ajuntament 

FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional):

-

Promoure la inclusió social i lluitar contra la 

pobresa -

mica i social de l’entorn urbà en àrees urbanes desafavorides i 

reduir el nombre de persones en risc d’exclusió social.

Les línies d’actuació previstes en aquest camp són:

conjunt d’accions que abasten totes les etapes del procés edu-

OBJECTIU TEMÀTIC 9 (OT9): PROMOURE LA INCLUSIÓ 
SOCIAL I LLUITAR CONTRA LA POBRESA

escolar primerenc: primera infància (0-3), edu-

cació infantil (3-5), primària (6-12), ESO (13-

16), formació professional, escola de segona 

oportunitat, batxillerat, cicles superiors i accés 

a la universitat. S’entén com una estratègia con-

tínua en el temps, integrada amb el teixit social, 

empresarial i educatiu de mesures per comba-

tre el principal obstacle de l’àmbit d’aplicació 

de l’EDUSI: l’elevada taxa de fracàs escolar i 

l’abandonament prematur i l’atur. 

-

ment local per a fomentar l’activitat econòmica i 

ocupació: centralització en els barris del Besòs 

del Pla d’Ocupació Local per a l’activació econò-

mica: Economia Circular, Mobilitat, Esports, 

Economia Social, Comerç, etc.

col·lectius en risc d’exclusió: incrementar 

l’atenció sociocultural directa en tots els barris 

als col·lectius desfavorits.

l’habitatge: compra i rehabilitació d’habitatges 

usats per a destinar-los al reallotjament i lloguer 

de col·lectius vulnerables i / o en risc d’exclusió 

social.

Recordem que l’EDUSI se centra en els 10 barris 

de l’Eix Besòs (als districtes de Nou Barris, Sant 

Andreu i Sant Martí), on es preveu l’execució de 

diverses actuacions en el període 2014 - 2020, 

-

Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte EDUSI Eix Besòs va ser escollit en el 

marc de la primera convocatòria per a la selecció 

d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sosteni-

Operativo Plurirregional de España (POPE) que 

inclou el Programa Operatiu de Creixement Sos-

tenible (POCS) i el Programa Operatiu de Creixe-

ment Intel·ligent (POCI); dins de l’eix 2 “Desenvo-

lupament Urbà Sostenible”. 

Per a més informació podeu consultar la pàgina 

web edusi.barcelona o bé enviar un correu elec-

trònic a infoedusi@bcn.cat

DESTACATS

NOTÍCIES

OBRA ORGANITZA UNA VISITA A L’EDIFICI COOPERATIVA 
D’HABITATGES DEL CARRER DE LA PRINCESA 

Com ja haureu llegit a la nostra web, el passat 

mes de juny vam recuperar les ‘Visites guiades’, 

secció que vam tenir aturada durant un temps. 

En aquesta última trobada vam fer un recorre-

gut tècnic informatiu molt interessant pel recen-

tment renovat Mercat de Sant Antoni (districte   

l’Eixample), una trobada que va ser conduïda per 

una de les arquitectes que va ‘capitanejar’ aquest 

projecte, na Carme Ribas. Ara, iniciem la tempora-

da 2018-2019 amb una altra visita: en aquest cas 

ens traslladem a Ciutat Vella, i més en concret al 

-

va d’habitatges) gestionat per Sostre Cívic. Aquest 

és un immoble de propietat municipal (Ajuntament 

de Barcelona), institució que ha cedit l’ús d’aquest 

a la cooperativa mitjançant un dret de superfície 

de 75 anys. A canvi, aquesta última es compro-

metia a realitzar una rehabilitació integral (obres 

que permetés millores en l’accessibilitat, un estal-

vi energètic i que esdevingui un model tant per al 

sector com per als futurs residents. 

En conjunt, són 5 habitatges amb superfícies 

que oscil·len entre els 45-65 m2, amb 3 espais 

comunitaris repartits en tres plantes per a un ús 

d’habitatge social pels socis de l’entitat. Els coo-

-

litzat una aportació inicial de 9.000 euros (retor-

nable en cas de baixa del projecte) i una quota 

mensual d’entre 450-500 euros mensuals.  

Fent una mica d’història, el projecte sor-

geix el 2014 quan es planteja l’oportunitat de 

col·laboració amb l’Ajuntament  per a realitzar 

una prova pilot a la ciutat amb un projecte de coo-

perativisme d’habitatge en cessió d’ús. No serà, 

-

fície amb l’Ajuntament.  

Els arquitectes responsables de les supervisions 

Martín i Daniel Molina. I la constructora, Aprise 

Catalunya. En l’actualitat, Sostre Cívic compta 

amb més de 700 socis i està treballant en una 

Foto: Manel Armengol 

desena de projectes escampats per tot el terri-

tori català. A més, és una de les 9 cooperatives 

d’habitatge federades (Federació de Cooperati-

ves d’Habitatge de Catalunya).  

OBRA realitza una visita gratuïta guiada a 

proper dia 21 de setembre, a les 10.00 hores, 

i tindrà una durada d’uns 90 minuts. Per a to-

tes aquelles persones que desitgin participar en 

aquesta visita (la realitzarà un tècnic de ‘Sostre 

Cívic’, acompanyat per un resident de l’immoble) 

podeu inscriure-us a través del correu info@

obrabcn.cat. Recordeu que les places són limi-

tades (grup de 25 persones com a màxim).

LA LLEIALTAT SANTSENCA, PREMIADA DINS DELS ‘CATALUNYA  
CONSTRUCCIÓ 2018’

-

-

nics i Enginyers de Barcelona), es va celebrar 

una edició més de La Nit de la Construcció, una 

cerimònia que va tenir lloc al Paranimf de la Uni-

versitat de Barcelona, i que va tenir com a guan-

yador –en la categoria de Direcció d’Execució de 

l’Obra- l’equip Valeri Consultors (capitanejat per 

s’ha encarregat de fer les obres de rehabilitació 

de La Lleialtat Santsenca (carrer d’Olzinelles, 31, 

al districte de Sants-Montjuïc). Així, i en el seu 

veredicte, el jurat va argumentar la seva decisió 

destacant que aquest treball “s’ha realitzat amb 

l’execució extremadament curosa d’unes solu-

cions constructives i de detall de gran exigència 

i complexitat”, resultant un nou equipament ca-

rregat d’història i que aconsegueix una imatge de 

gran expressivitat formal.

Enguany, hi havia cinc categories professionals 

(aquesta que citàvem precisament: Direcció de 

l’Execució de l’Obra; Direcció Integrada de Projec-

te; Rehabilitació (Patrimonial i Funcional); Innova-

ció en la Construcció; i Coordinació de Seguretat 

Final de Grau, i un altre a la trajectòria professio-

nal, que en aquest cas va anar a parar al con-

sultor d’estructures Robert Brufau, que al llarg de 

més de 30 anys ha supervisat la construcció de 

Els Premis Catalunya Construcció, tenen com a 

objectiu reconèixer l’esforç de professionals i em-

preses del procés constructiu i premiar les per-

sones que, amb el seu treball, contribueixen a 

millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la in-

novació i la seguretat en la construcció. Els Premis 

compten amb el suport del Consell dels Col·legis 

d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad.

En aquesta 15ª edició, el total de candidatures 

presentades han estat de 94, presentades per 

equips i empreses responsables de dirigir, coor-

dinar i projectar obres acabades durant els anys 

2016 i 2017. Després de fer una primera selec-

-

En el proper número ampliarem aquesta peça 

(amb un repàs històric de La Lleialtat, així com 

la renovació tècnica que s’hi ha dut a terme). 

Foto: Adrià Goula.

FIRA REHABILITA    

La Fira de la Rehabilitació ‘Rehabilita’ tornarà – el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre- a ocupar part de l’espai públic a tocar 

Palau Robert; una visita tècnica, en aquest cas a la Biblioteca Montserrat Abelló; o una trobada ‘workshop’ al mateix CA-

una instal·lació ‘photocall’, i el Village de la Rehabilitació. Aquí sota us deixem un enllaç per a consultar el programa d’enguany: 

PROGRAMA

gor que s’ha pogut fer gràcies a la il·lusió, perseverància, 

voluntat de l’equip gestor i de col·laboradors (autoritats, 

personal tècnic dels municipis i entitats associades, etc.).

“L’actual revista”, ens comenta el seu editor-director Lluís 

Bosch, “va néixer com a senzilla  newsletter que amb el 

temps ha evolucionat”. I afegeix que “vam començar amb 

una quarantena de ciutats i 30 i escaig institucions”; i ac-

tualment ja superen la setantena d’ambdues categories.

Des dels seus principis, la publicació ha estructurat la seva 

presentació amb un editorial, i diverses seccions que han 

anat variant lleugerament al llarg del temps, però mantenint 

sempre aquest esperit d’aprofondir en els intersticis de l’Art 

Nouveau, així com agrupar aquesta font de coneixement i 

compartir-la, internacionalment parlant; algunes d’elles han 

estat aquestes: La Ruta; Punt de Vista; Singular; A Fons; 

Arreu; Aniversari; Protagonistes; Restauració; Feminal; In-

forme; o Iniciatives. 

‘Coup de Fouet’ es publica en català i anglès, té una tirada de 

2.000 exemplars (també consultables en format pdf a la seva 

web: http://artnouveau.eu), i es distribueix a tots els associats 

de la Ruta Europea del Modernisme. Actualment, aquesta 

compta amb 79 municipis i 71 institucions associades.

LLEGIR MÉS


